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Nyhetsbrev Annells Ljusa Sidor mars 2018 - Nästa LED-generation redan på gång
 Klicka här för att se det i webbläsaren.

       Mars 2018 - nummer 251

Nästa LED-generation på gång enligt blå diodens
Nobelpristagare

Professor Shuji Nakamura. Källa: universityofcalifornia.edu Foto: Randall Lamb

Professor Shuji Nakamura var en av de tre japanska pristagare som 2014 delade
på Nobelpriset i fysik för den första blå lysdioden. Själva upptäckten omkring år
2000 medförde att vitt LED-ljus kunde framställas och så var den globala LED-
revolutionen i gång inom ljusteknik och belysning, något som tagit fart i alla länder.
Vi har tagit del av en intervju med Professor Nakamura i tidskriften LED
Professional Review.  LÄS MER

Välkommen till Light + Building, här finns våra Annell-
partners!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1563714604598/
http://www.annell.se/
http://www.annell.se/nasta-led-generation-pa-gang-enligt-bla-diodens-nobelpristagare/
http://www.annell.se/nasta-led-generation-pa-gang-enligt-bla-diodens-nobelpristagare/
http://www.annell.se/valkommen-till-light-building-har-finns-vara-annell-partners/


2018-03-26 Nästa LED-generation redan på gång

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1563714604598/ 2/5

Ljuskvalitet utomhus
med Aldabras nya
minispotlight Grado
 

En robust minispotlight Ø 38,5 mm
som är infälld och ställbar ±25 grader.
Användningsexempel för Grado är tak,
väggar och trappor, inom-och utomhus,
kapslingsklasser IP66, IK09.  LÄS
MER

Grado minispotlight

18 - 23 mars 2018 är det dags för Light + Building i Frankfurt am Main, den
världsledande branschmässan inom belysning och byggteknik. 

 
Du är mycket välkommen till våra sju partners med sina sevärda montrar. Boka
gärna svensk specialvisning med någon av oss från Annell. LÄS MER

AEC - Hall 5.0 / C20  
 För specialguidning av Stad och Trafik-armaturer kontakta Pelle Hedberg 0703-39

09 00 eller Roland Jonsson 0703-44 29 30

Aldabra - Hall 3.0/ A81

BEGA (indoor) - Hall 3.0 / C95

Castaldi -  Hall 3.0 / B41

DARK - Hall 1.1 / C01

LTS - Hall 3.0 / C91

Sattler -  Hall 1.2 / H51

För specialvisning kontakta Staffan Annell 0708-79 85 75, Rickard Eremar 0720-50
38 59, Mikael Ljungqvist 0765-26 25 25 eller Jonas Annell 0709-64 52 72                 
          

Nostalgisk takarmatur för supermodernt kontor i
klassiskt Stockholmshus
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160 Mkr för ny etapp av
svensk energieffektiv
byggnadsforskning
Inom ramen för det svenska
forskningsprogrammet E2B2 satsar
Energimyndigheten totalt 160 Mkr för
åren 2018-2021, en ny etapp för
forskning om energieffektivt byggande
och boende. Den 1 mars utlystes 50
Mkr för innevarande år.  Sista
ansökningsdag är senast den 2 maj.
Fyra projektområden inom belysning
definieras.  LÄS MER

 

Kontorsmiljö med LED-belysning PLAIN - KA20 nLogic
Foto: Halvor Gudim

Välkommen till Annells
ljusseminarium i
Jönköping och Umeå

Sosia, Forefront Consulting Group - Foto: Jason Strong

I sitt odödliga, funktionella och maskintekniska formspråk har pendelarmaturen
SOSIA i över 70 år sett likadan ut. Men invändigt utvecklad helt i takt med olika nya
ljuskällor under åren. En tidlös form med separat utrymme för driftteknik och en
effektiv reflektoroptik. Spectrum Arkitekter valde Sosia till sitt ”projekt New Office
3.0”. LÄS MER

http://www.annell.se/e2b2-star-for-energieffektivt-byggande-och-boende/
http://www.annell.se/e2b2-star-for-energieffektivt-byggande-och-boende/
http://www.annell.se/nostalgisk-takarmatur-supermodernt-kontor-klassiskt-stockholmshus/
http://www.annell.se/nostalgisk-takarmatur-supermodernt-kontor-klassiskt-stockholmshus/


2018-03-26 Nästa LED-generation redan på gång

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1563714604598/ 4/5

God belysning och ny teknik kräver
förståelse, nya kunskaper och
uppdatering av gamla. Boka in att delta
under två timmar, antingen i Jönköping
den 10 april eller i Umeå den 25 april.

ANMÄLAN JÖNKÖPING

ANMÄLAN UMEÅ

Citatet

Redan 2002 förutspåddes den utveckling inom LED som nu är verklighet.

Plain Spectra - med det nya LED-ljuset
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Liten ordbok
Ljusarmatur

är ett modernt ord som ersätter ordet
belysningsarmatur. Det är en elektrisk
apparat, ett bruksföremål, som sprider
eller riktar ljuset från en eller flera
ljuskällor, numera vanligtvis från
lysdioder eller lysrör.   LÄS MER
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