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Lys til kunst og kultur

Scenariestyring med Digidim modulpanel eller iPad

Color Kinetics facadebelysning
Color Kinetics tilbyder LED-belysningssy-
stemer af høj kvalitet, som gør det muligt at 
skabe millioner af forskellige mættede far-
ver og pasteller såvel som farvet og Tunable 
White (TW) lys. Color Kinetics gør det mu-
ligt at oplyse kunst- og kulturinstitutioner 
såsom museer, monumenter og facader på 
teaterbygninger og biografer. Den udendørs 
belysning fungerer pålideligt under stort set 
alle forhold med overlegen kvalitet, sikker 
IoT software, lav vedligeholdelse, lavt ener-
giforbrug, enkel idriftsættelse og frem for 
alt spektakulære lyseffekter.  

Foto: Tom Cronin, Chu-Wei Chen & Aki Ishida, Jorge Leal 

Mange kulturelle faciliteter kræver en belysning, der understøtter funktionelle behov samtidig med at skabe 
stemning og fremhæve æstetikken i kunstværker og bygninger.

Lyset skaber ikke blot atmosfære, men kan samtidig henlede de besøgendes opmærksomhed og rette blikket 
mod bestemte kunstværker. På museer, udstillinger og andre kunst- og kulturinstitutioner er det vigtigt at be-
lysningsniveauer, kontrastforhold, farvegengivelse og farvetemperaturer i rummet harmonerer. Med intelligent 
lysstyring kan lyset tilpasses de enkelte behov og kan endvidere give brugeren mulighed for nemt at vælge 
forprogrammerede scenarier.

Med lysscenarier er det muligt at tilpasse belysningen 
og skabe den rette stemning alt efter lejlighed. De for-
programmerede scenarier vælges nemt ved tryk på blot 
en enkelt knap. 

Til styring af scenarier kan der med fordel vælges en løs-
ning med en iPad eller med Helvars 13xx modulpaneler. 
Panelerne gør det nemt at styre scenarier samt regule-
re lysstyrken. Panelerne er derfor en særdeles velegnet 
løsning til museer, biblioteker samt andre kunst- og kul-
turinstitutioner.

Se vores udvalg af scenariepaneler og iPads.

Foto: Kirstine Mengel

Foto: Christian Hoyer

https://www.vanpee.dk/da/tryk-61013x
https://www.vanpee.dk/da/ipads-product-catalogue_3ipads
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Helvar lysstyring på Ny Carlsberg Glyptotek

Helvar løsning i det nye pandaanlæg i Københavns Zoo

Glyptoteket blev indviet i 1897 og den-
gang museet blev opført, var man af 
den overbevisning, at skulpturer tog 
sig bedst ud i dagslys. Man har derfor 
udelukkende kunne opleve de klassi-
ske, modernistiske og nyere værker 
på Ny Carlsberg Glyptotek i naturligt 
dagslys fra ovenlysvinduer og højtsid-
dende dagslysvinduer.

I vinteren 2014-15 fik Ny Carlsberg 
Glyptotek installeret ny belysning. 
Den nye LED-belysning fremhæver 
rum, farver og kunst, samtidig med at 
kunstværkerne nu også kan opleves 
om aftenen. 

På museet er opsat krystal-lyskilder fra 
Lee Broom, spots fra Gobo & Highlight, 
pendel fra Møller & Rothe samt Erco 
spots. Styring og programmering af 
lyset er specificeret af Lightscapes og 
Vanpee har leveret et  Helvar DALI lys-
styringsanlæg, som  styrer de i alt 800 
spots. Anlægget består af 18 Digidim 
910 routere og 90 universelle lysdæm-
pere. Lyset betjenes fra en iPad med 
Helvars SceneSet app. 

I april 2019 flyttede de to nye pandaer ind i det omtalte pandaanlæg i Køben-
havns zoo. Set ovenfra ligener anlægget et Yin og Yang symbol og udformnin-
gen giver besøgende mulighed for at komme helt tæt på pandaerne.

Vanpee har leveret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til projektet, som blev 
installeret og programmeret af CR El & Teknik. 

Der er udført en fuld Helvar DALI løsning i samtlige områder, herunder i stal-
de, møderum, restaurant- og butiksområder. Lyset i pandaanlægget styres af 
fire Digidim 910 routere, som er centralt placeret i tekniktavlen. 

I stalde og dyreområder er der opsat Digidim 444 Input Modul bag fjedertryk, 
hvorfra lyset kan betjenes. Derudover er der monteret Digidim 341 hjørne 
PIR, som registrerer tilstedeværelse og fravær.

Belysningen i restauranter- og butiksområder styres via iPad og Helvar Sce-
neSet App.

I køkken, gangarealer og på toiletter er der monteret Digidim 320 PIR sensor 
til detektering af tilstedeværelse.

I møderum er der tilføjet dagslysstyring med Digidim 321 multisensor. 

Læs mere om projektet i fagbladet Electra.
Foto: R. Hjortshøj & Neel Andreasen

https://ipaper.ipapercms.dk/tekniq/electra-2019/juli-2019-electra/?page=32
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Sorte forgreningsdåser fra Hensel til sorte lofter og udendørs installationer

Sorte Hensel dåser til Echelon lysinstallation i London

De sorte forgreningsdåser fra Hensel er ideelle til installationer i f.eks. teatre, bio-
grafer og museer hvor lofterne er sorte, da de er mindre synlige end en hvid eller 
grå dåse og passer derfor ind i design og interiør.

Det danske audiovisuelle kunstnerkollektiv Vertigo har skabt lysinstallationen Echelon. Installationen består af 
36 specialfremstillede LED-stænger, som danner en 12 meter ligesidet trekant. Echelon består af 4 niveauer som 
styres individuelt. Niveauerne skaber fire visuelle rum på samme tid og udfordrer dermed den menneskelige 
krops evne til at opfatte visuelle dimensioner. Publikum opfordres til at bevæge sig rundt i lysinstallationen, for 
at få det fulde overblik.

Installationen havde premiere i Københavns centrum ved Runde Tårn i oktober 2019. Herefter har den stået ved 
Centre Point i London indtil april 2020. 

Vanpee har leveret Legrand DIN-skinne materiel samt sorte Hensel EB dåser til installationen ved Centre Point i 
London.  

De sorte EB dåser er særlig velegnede til udendørs brug, da de er vejrbestandige og kan klare UV-belastning pga. 
solstråler, samtidig med at de er beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig og slagfast m.m.

Forgreningsdåserne er desuden ideelle til udendørs montering og med en kapslingsklasse på IP 66 beskytter de 
installationer mod vind og vejr. Derudover holder de farven bedre, sammenlignet med en hvid eller grå dåse der 
har det med at blive gullig af solens UV stråler.
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XL3 160 tavler fra Legrand

Doepke RCD Type F til Audio installationer 

XL3 160 gør tilslutning hurtigt og nemt og tavlerne har masser af plads til ledninger, brede forbindelsesområder 
(200 mm top- og bundfrontplader), aftageligt chassis sasmarte løsninger til kabelgennemføring og -fastgørelse.

• Til DIN-skinne komponenter op til 160 A.
• Tavlerne er klasse II fuldt isoleret.
• Kapslingsklasse: IP30 uden dør og IP40 med dør.
• Farve: RAL 7035

XL3 160 tavler fra Legrand fås fra 2 til 6 rækker med 24 moduler per 
række og er særligt velegnede til montering af lysstyringskomponenter.
Tavlerne har et moderne design og finish, og leveres klar til brug med 
skinner og frontplader monteret.

Vanpee forhandler nu Type F RCD til Audio installa-
tioner fra vores leverandør Doepke. Doepke er vel-
kendt for sit robuste design og sine kvalitetsproduk-
ter.

Nøglefunktionerne er lav impedans for ubegrænset 
flow af energi - og dermed bedre lydkvalitet.

Denne type RCD bruges primært i elektriske kreds-
løb med lydfilskomponenter af høj kvalitet som f.eks. 
optagere, CD afspillere, netværksstreamingenheder, 
forstærkere og endda lydsystemer til teatre og bio-
grafer.

Type F Audio fås i 2P 40A og 4P 63A.

Foto: Solrød Bibliotek og Kulturhus

https://www.vanpee.dk/da/fejlstroemsafbryder-audio/doepke-dfs2-rcd-2p-40a-30ma-audio-type-f
https://www.vanpee.dk/da/fejlstroemsafbryder-audio/doepke-dfs4-rcd-4p-63a-30ma-audio-type-f---nul-venstre-side
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Vanpee er leverandør af lysstyring og elmateriel
Den absolutte kerne i vores forretning er at kunne levere et varieret, komplet og inno-
vativt udvalg af kvalitetsprodukter og systemer til vores kunder. 

Vi har i mange år været leverandør af lysstyringsløsninger og elmateriel til kunst- og 
kulturinstitutioner i Danmark. Her er et lille udvalg af de steder, hvor vores produkter og 
løsninger er blevet anvendt.

Maltfabrikken Lyngby Kulturhus Den Blå Planet

Hedehusene Bibliotek Ny Carlsberg Glyptotek Solrød Bibliotek og Kulturhus

Holmegaard VærkKøbenhavns Zoo Nordisk Film Biografer

https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/lyngby-kulturhus
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/solrod-bibliotek-og-kulturhus
https://www.vanpee.dk/da/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/ny-carlsberg-glyptotek
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/maltfabrikken
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/den-bla-planet
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/nordisk-film-biografer-koge
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/hedehusene-bibliotek
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/kobenhavns-zoo
https://www.vanpee.dk/da/referencer/kunst-og-kultur/holmegaard-vaerk

