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Ljusets största teknikskifte på 140 år?
Enligt myten lär Charles H Duell, generaldirektör för USA:s patentverk i slutet av 1800 – talet,
ha sagt: ”Allt är redan uppfunnet”.
Ibland händer det att vi talar om LED-ljuset och dess energieffektivitet på samma sätt. Men
har vi verkligen nått målet, finns det inte mer att göra?
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Ljussätt staden
webbinarium 18/11
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Missa inte att anmäla dig! Du som
planerar utomhusljus i våra offentliga
miljöer får en pedagogisk genomgång av
allt du behöver tänka på. Marianne Lind,
ljusdesigner, landskapsarkitekt och
fotograf presenterar sin inspirerande och
detaljrika manual till arbetet vid Annells
webbinarium som handlar om hennes bok
”Ljussätt staden”.
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Squiggle - en slingrande juvel
Bauer Medias kontor i DN-skrapan på södra Kungsholmen i Stockholm är ett av bidragen till
tävlingen ”Sveriges snyggaste kontor 2021”. Den ombonade variationsrika miljön bjuder in till
kreativa och spontana möten av olika slag. Armaturerna Squiggle från Annell bidrar till en
frestande feststämning.
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Trapphusklassiker
74R heter en variationsrik armaturserie
med hög visuell komfort. För till exempel
trapphus, korridorer och entréer.
Armaturen har alternativa val av tändning,
styrning och sensorer. Som tillbehör finns
även färgade skärmar som ger en mjuk
indirekt ljuseffekt. För vägg- eller
takmontage alternativt som pendel då
med upphäng som beställs separat.
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Designljus även i räta linjer
Squiggle är en italiensk designarmatur med ett funktionellt och samtidigt
stämningsskapande ljus. Squiggle armaturfamilj finns i många kreativa varianter som ringar
och krumelurer och här lyfter vi fram två modeller som är raka horisontellt pendlade linjer
med varmvitt LED-ljus.
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Citatet
"Det är stor skillnad mellan mätning av ljus och upplevelsen av ljus. Det är svårt att mäta ljus
objektivt och med precision, och den mänskliga perceptionen gör det än mer svårare.”
Johannes Lindén, forskare vid Lunds universitet
Citat ur intervju med Johannes Lindén i Ljuskultur januari 2021
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Liten ordbok
Synsinnet
Människans sinnen ger oss förmåga att
använda våra neurologiska och
psykologiska system för ”perception av
omvärlden och oss själva”. Genom
synsinnet uppfattar vi det som kallas ljus –
nämligen den spektrala energistrålning
som i form av osynliga fotoner alstras
inom syngrundande, spektrala
våglängdsområde 380 - 780 nanometer.
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