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En mästerlig ljusdesign långt innan ordet fanns till
I Annells månadsbrev hedrar vår grundare och medarbetare Bo Annell minnet av
den danske arkitekten, filosofen och konstnären Poul Henningsen som skulle blivit
125 år i år. Vi är många i världen som minns och saknar PH som en oförliknelig
mästare. Ett världsgeni inom ljus och ljusbehandling med en humanistisk, sinnlig
armaturdesign som han framställde med hjälp av sin egna, avancerade,
matematiska konstruktionsteknik. LÄS MER

Poul Henningsen och Rangvi Wennberg 1959 (Staffan och Tomas Annells mormor)

Förslag om nytt
uppdaterat
färgåtergivningsindex Rf
TM-30-18
Internationellt pågår sedan flera år ett
samarbete mellan CIE och IES om en
ny och förbättrad metod att definiera
och redovisa ljusets förmåga att återge
belysta färger på ett så naturligt och
rättvisande sätt som möjligt. Från den
danska tidskriften LYS nr 1, 2019,
refererar vi här en aktuell artikel av
Carsten Dam-Hansen, seniorforskare,
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och forskaren Johannes Lindén, bägge
vid Danmarks Tekniske Universitet,
Fotonik. LÄS MER

Tunna lysande linjer med avskärmad linsoptik
ILO Modular är Annells nya tillskott till ILO-serien, diskreta armaturer med linjär
LED-teknik. Alla armaturer i ILO-familjen är 50 mm smala med ljusöppning i form av
opalvit eller klar, prismatisk panel. Nu utökas ILO med ett Modular-utförande vilket
innebär en ljuseffektiv och avskärmad linsoptik LÄS MER

Internationella Ljusdagen
2019
För andra året arrangeras i Unescos
regi den 16 maj the International Day
of Light i samarbete med en rad lokala
arrangörer över hela världen. I år
arrangeras Unescos huvudkonferens,
the UNESCO-ICTP Illuminating
Education Conference i italienska
Trieste.
LÄS MER

Elfack 2019
Den 7-10 maj ställer Annell ut på
Elfack i Göteborg. Elfack är Nordens
största mässa för el- och
energibranschen och håller till på
Svenska Mässan. Möt oss i
monter F03:24!
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nya smarta städer?
Jonas Annell, 7 och 8 maj, kl. 14 –
14:20
Ljusmiljöer för seende,
sinnesstämning eller bara
hormoner?
Staffan Annell 9 maj, kl. 14 – 14:20
LÄS MER

Träffa oss i monter F03:24 och eller lyssna på någon
av föreläsningarna i Forum för Ljus

Teknikunderstöd hos
Stad och Trafik
Geoff Eldestrand har skiftat jobb hos
Annell genom att ta över efter nyblivne
pensionären Roland Jonsson. Geoff
svarar därmed för kundunderstöd och
projektservice inom affärsområdet Stad
och Trafik. Han kom till Annell för drygt
Geoff Eldestrand

två år sedan och har 14 års erfarenhet
inom svensk belysningsteknik, bland
annat vidareutbildning hos Philips Ljus.
Du når Geoff per
mejl: geoff.eldestrand@annell.se

Citatet

Liten ordbok
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Automation är ett allt vanligare
begrepp inom byggnation där det utgör
är ett viktigt framtidsområde. Till
skillnad från automatisering har ordet
tydlig koppling till IT, IoT och elektronik
samt till ekonomi,
människa/apparat/maskin och
miljö. LÄS MER

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!
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