
HELVAR ACTIVEAHEAD
ActiveAhead fra Helvar er en tilpasningsdygtig og energibesparende løsning, der bruger sensordata og kunstig 
intelligens til at genkende og huske brugernes bevægemønstre. Med ActiveAhead styres lyset på baggrund af 
brugernes adfærd og ActiveAhead vil derfor tænde, inden man træder ind i et rum. I fx gangarealer vil lyset 
tænde, inden man går ind i området og hurtigt dæmpe ned efter rummet forlades for derefter at slukke helt. 
Løsningen er særdeles velegnet til gangarealer, korridorer og indgangspartier.

Med Helvars ActiveAhead™ App kan man konfigurere og styre parametre, grupperinger, armaturer m.m.

CASAMBI
Casambi løsningen er baseret på Bluetooth Low Energy og er et trådløst system, hvor armaturer og andre enhe-
der kommunikerer direkte med hinanden. Lyset kan styres via smartphones, tablets, EnOcean tryk eller Casambi 
Xpress tryk. Det kan endvidere styres via eksisterende afbryder. I modsætning til Wi-Fi baserede belysningssy-
stemer, er Casambi ikke afhængig af en router eller gateway til at kommunikere med dine belysninger. 

Uanset om man ønsker at styre lyset i et enkelt mødelokale eller en stor kontorbygning, har Casambi svaret. Et 
ubegrænset antal Casambi netværk kan kombineres ved hjælp af site-funktionen, så mange tusind armaturer 
kan styres sammen. 

Den rigtige belysning på arbejdspladsen er vigtig 
i forhold til både motivation og koncentrationsev-
ne. Vanpee tilbyder paneler, pendler og armaturer 
med lysstyring, så du kan finde det helt rigtige 
lys til formålet og som designmæssigt går hånd i 
hånd med indretningen på kontoret.

Armaturerne fås med Helvar ActiveAhead eller 
Casambi styring.

ARMATURLØSNINGER TIL KONTORER



PRODUKTOVERSIGT 

ARC ACTIVEAHEAD ARMATUR M. SENSOR
Energieffektivt 60x60 LED armatur med indbygget Hel-
var ActiveAhead sensor i midten. Armaturet fås i 3000K 
eller 4000K. Armaturet har en smal ramme som giver et 
moderne udseende og kan monteres i modullofter med 
synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. 

ARC CASAMBI ARMATUR M. SENSOR
Energieffektivt 60x60 LED armatur i 3000K eller 4000K 
med indbygget Casambi sensor i midten. Armaturet fås 
i 3000K eller 4000K. Armaturet har en smal ramme som 
giver et moderne udseende og kan monteres i modullof-
ter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassette-
lofter.

ARC ARMATUR
Energieffektivt 60x60 LED armatur i 3000K eller 4000K. 
Armaturet har en smal ramme som giver et moderne ud-
seende og kan monteres i modullofter med synlige eller 
skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Ekstern ActiveA-
head eller Casambi sensor kan tilkøbes og fås med enten 
rund eller firkantet holder. 

LON ARMATUR
LON er et rundt LED armatur i 3000K eller 4000K. Det 
stilrene armatur oplyser lokalet med sin blændfri mikro-
prismatiske optik og et svagt up-light giver armaturet en 
svævende effekt. LON fås op til 900 mm i diameter og 
kan leveres som nedhængt, påbyg eller som nedhængt i 
metalrør. Ekstern ActiveAhead eller Casambi sensor kan 
tilkøbes og fås med enten rund eller firkantet holder.

IP UGR CRI Watt (W)
IP44 19 ≥90 35

IP UGR CRI Watt (W)
IP44 19 ≥90 35

IP RA UGR CRI Watt (W)
IP20 >80 <19 >80 18 - 80

IP UGR CRI Watt (W)
IP44 19 ≥90 35



PRODUKTOVERSIGT 

NEY ARMATUR
NEY er et aluminiumsarmatur i lækkert design. Armatu-
ret fås i 3000K eller 4000K og kan leveres med Tunable 
White / Kelvinchange. NEY fås op til 2330 mm og kan le-
veres som pendel, loftmonteret, vægmonteret eller som 
tracklight. Ekstern ActiveAhead eller Casambi sensor kan 
tilkøbes og fås med enten rund eller firkantet holder.

VANPEE ARMATUR
Energieffektivt 60x60 LED armatur i 3000K med RA>83. 
Armaturet har en smal ramme som giver et moderne ud-
seende og kan monteres i modullofter med synlige eller 
skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Ekstern ActiveA-
head eller Casambi sensor kan tilkøbes og fås med enten 
rund eller firkantet holder.

VANPEE TUNABLE WHITE ARMATUR
Energieffektivt 60x60 LED armatur med Tunable White. 
Armaturet har en høj farvegengivelse, høj lumen pr. watt 
og lav blænding, og overholder selv de mest krævende 
krav til belysning. Panelet er Tunable White og kan ændre 
farvetemperatur fra 2700K til 6000K. Det kan dermed 
indstilles til at følge døgnrytmen, hvor lyset følger det 
naturlige lys. Ekstern ActiveAhead eller Casambi sensor 
kan tilkøbes og fås med enten rund eller firkantet holder.

IP CRI Watt (W)
IP20 ≥80 30

IP RA
IP20 >83

IP RA UGR CRI Watt (W)
IP21 >80 <19 >80 36


