
2017-10-26 Ljuskvalitet som blev världsnyhet!

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/751742/?public_key=a7a92654f195920c7625b75e160ac1db 1/4

Det här Nobelpriset gäller
vår biologiska
dygnsrytm.
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
2017 gick till de tre amerikanska
forskarna Jeffrey Hall, Michael
Rosbach och Michael Young. Det
handlar om mänsklig genetik, våra
minsta byggstenar cellerna, deras
mekanismer och hur de påverkas av
bl.a. ljus och mörker. LÄS MER
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Höstens stora nyhet:
Ljuskvalitet som solljus i kontor och butik

SunLike är det nya naturliga LED-ljuset från Seoul Semiconductor och Toshiba. Ett
solliknande ljus i solens våglängder med perfekt färgåtergivning. Belysning med
SunLike™ skapar trivsamma och hållbara ljusmiljöer där färg, textur och struktur
återges på ett naturligt sätt. Ljuskvalitet man mår bra av. Annells nya pendelarmatur
PLAIN SPECTRA är allra först med det nya ljuset. LÄS MER
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Anmäl dig här till Annell-
dagen 26 oktober i
Göteborg!
Här får du inspiration och kunskap! Hur
behåller vi det goda ljuset med all ny
teknik? Hur passar dynamiskt ljus
(Tunable white) i omsorgsmiljö?  Möt
två högaktuella vinnare av Svenska
Ljuspriset. Träffa också Johan
Röklander som har gott om råd och
goda idéer. Vi ses den 26 oktober i
Göteborg! Ta med dig en kollega eller
vän.Anmäl här före den 23 oktober!

Emma Kruuse och Cecilia Cronelid från Ljusrum

Illustration: Niklas Elmehed. Copyright: Nobel Media AB 2017

Vasa Real i Stockholm. Foto: Lasse Eklöf

Stockholmsskola i trivsam och stimulerande ljusmiljö
som spar energi
Med LED av god kvalitet och ny ljusteknik kan man nu med dagens ljusplanering
uppleva ökad trivsel och bättre effektivitet i klassrummen. I Vasa Real ser de nya
ljusarmaturerna på långt håll precis ut som de vita glasgloberna på 1930-talet.
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Energisnål belysning
från höga takhöjder
Hyperion Alu LED är Annells nya
armatur för höga takhöjder   ̶   ett
kraftpaket för belysning i stora hallar
typ utställning, försäljning, lager, sport
och industri. Den är prisattraktiv och
synnerligen energisnål.  LÄS MER

Studio Line från BEGA
nu även i vitt
Studio Line är en serie exklusiva
inredningsarmaturer, en stramt
balanserad kombination av glas och
metall i nostalgisk 60-tals design
  ̶  BEGA-kvalitet med senaste LED-
teknik. 

Nu med vit eller svart sidenmatt yta
och med tre valfria färger i
ljusöppningen. LÄS MER

Nostalgiskt, men med väsentligt bättre och energisnålare ljus – och
kostnadseffektivt! LÄS MER

Liten ordbok
Spektrum. Ursprungligen enbart en uppdelning av ljuset i dess olika färger eller
kulörer, specificerat i våglängder. Numera avses en uppdelning av elektromagnetisk
strålning efter våglängd (nanometer nm), frekvens (THz) m.m. Även inom musiken
förekommer ordet för att beskriva klanger (klangfärg).  LÄS MER

Citatet
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