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Församlingshem i
kultiverad miljö med nytt
LED-ljus
Kyrkans församlingshem är för många
ett andra hem, en mötesplats för unga
och gamla, troende och icke-troende.
Här ryms det mesta från stillhet och
avkoppling till kultur, fest och musik. I
en växande tätort strax väster om
kuststaden Norrtälje har man just
rustat med ny belysning och modern
ljusteknik.  LÄS MER Församlingshem i Rimbo
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Premiär för nya solljuset inomhus - nu i två Annell-
armaturer

SunLike spektrumkurva för Kyra (och Plain)

Höstens stora nyhet, det solliknande ljuset för kontor, skolor och butiker heter
SunLike™. Det finns nu även i Annells LED-armatur KYRA med tilläggsbeteckning
SPECTRA. Välkommen till en överlägsen ljuskvalitet med bästa färgåtergivning
Ra>97 från ett heltäckande spektrum.  LÄS MER
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KTH Rocks, ILO C i korridorer

Nu byggs för närmare
ettusen studenter på KTH
Campus
Stockholm är en av Europas främsta
kunskapsregioner. Bristen på
studentbostäder har nått en
smärtgräns. Akademiska Hus, KTH
och byggherrarna Einar Mattsson och
ByggVesta satsar tillsammans på nya
KTH Rocks som ligger på en
bergknalle inom KTH Campus på
gränsen till Lill-Jansskogen.  I tre av
husen börjar nu inflyttningen till ett
”attraktivt boende med rimlig
kostnad”. LÄS MER

Patentnyhet i
armaturprogram med
kelvinväxling och
färgväxling RGB
Det nya LED-ljuset med sin
imponerande ljusteknik ger oss en
mängd möjligheter till bättre,
hälsosammare och kostnadseffektivare
belysning. Från Annells
samarbetspartner LTS kommer en rad
förstklassiga armaturer uppdaterade
för Human Centric Lighting där
spektralfördelning och ljusfärg kan
skifta under dygnet. LÄS MER

 
Copyright Lumitech

Ljusstarka och väl
avskärmade
minidownlights
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Button mini 100 och 200

Button Mini är små lättplacerade
downlights i två storlekar, 90 eller 120
millimeters diameter, 16W respektive
24W LED.

Hög kvalitet och kapslingsklass IP54
ger många användningsområden, även
utomhus. LÄS MER

Smart Cities - överdriven
hype eller miljösmart och
lönsamt?
Missa inte sista ljusseminariet för
hösten hos Annell den 22 november.
Vi ger en överblick av vilka konkreta
Smart City-lösningar som finns att tillgå
nu där belysningsnätet fungerar som
en hörnpelare.  

Anmäl dig här

Jonas Annell och Rickard Eremar

Citatet

Armatur Annello från Sattler
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CIE:s färgtriangel från 1931 med koordinater som
redovisar det aktuella ljusets kulörton, mättnad och
förhållande till Plancks kurva, den svarta kroppens
idealkurva för naturligt ljus.

Liten ordbok
Plancks kurva är en vanlig benämning
för den ”svarta kroppens” kurva, ett
teoretiskt begrepp för en
temperaturstrålare med kontinuerlig
elektromagnetisk strålning vars
spektrala sammansättning bestäms av
dess temperatur i kelvin (K). LÄS MER
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