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Løsninger med lysstyring

Akustisk lysstyring fra Extronic
Opgangen i en ejendom er et lukket lokale, hvortil 
adgang sker via et antal døre. Det gør den akustiske 
teknik uovertruffen, da det er den eneste teknik, 
der muliggør, at lyset tænder, inden man træder ind 
i lokalet. Med akustisk lysstyring fra Extronic styres 
lyset ved hjælp af lyd. Så længe der er lyd, er der lys, 
og der er ingen skjulte eller døde vinkler. 

I en boligforening i Køge blev der installeret akustisk 
detektor med tilhørende mikrofon i en 3 etagers 
trappeopgang. Før installationen var lyset tændt 

PIR detektering fra Extronic
I elevatoropgange vil det være en fordel at 
bruge PIR-sensorer kompletteret med en 
hjælpedetektor. Når man går ind i opgangen, 
tændes lyset på normalniveau af den akustiske 
hjælpedetektor, som detekterer den infralyd, 
som opstår når en dør åbnes. Den akustiske 
detektor har den fordel, at den ”hører” døre, 
som er skjulte for PIR-sensoren. Elevatordøre, 
som er skydedøre, afgiver ingen infralyd, 
når de åbnes. Belysningen tændes da ved 
detektering af PIR-sensoren, som er placeret 
således,at den direkte detekterer personer, 
som går ud af elevatoren.

døgnet rundt, men med den nye installation var 
lyset kun tændt 7,2 timer i døgnet. Foreningen 
opnåede dermed en energibesparelse på 70%. 

Ejendommenes kælderrum er ligeledes lukkede 
rum, hvor man med stor fordel kan anvende 
akustisk lysstyring. De ellers mørke kældergange 
vil blive lyst op, så snart man trykker dørhåndtaget 
ned på vej ind i kælderen, og lyset slukker ikke, 
før der ikke længere registreres nogen lyd.
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Vanpee har leveret Casambi løsninger til adskillige private villaer. Bl.a. har vi i samarbejde med Light-Tech leveret 
en Casambi lysstyring til et køkken/alrum hos en familie i Gilleleje, hvor der blev opsat Light-Tech meterlys under 
soklen, som styres af en Casambi ASD. Lyset i overskabene i køkkenet styres ligeledes af en ASD, mens de to 
lysekroner og lampen over familiens spisebord hver især styres af en Casambi TED enhed. Der er oprettet fire 
forskellige scenarier, så familien nemt og hurtigt kan styre lyset. Èt scenarie bruges når der laves mad i køkke-
net, og et andet når den står på hyggelig middag med stearinlys, hvor lyset langsomt dæmpes for at fremhæve 
stemningen. Der er oprettet et home alone scenarie, hvor lyset tænder på forudbestemte tidspunkter for at sen-
de signal om, at der er nogen hjemme. Der er opsat et EnOcean tryk til at betjene de forskellige scenarier – alt 
i alt en enkelt løsning, som giver rigtig meget komfort for pengene.

Trådløs lysstyring fra Casambi
Casambi er markedsleder inden for moderne 
trådløse lysstyringssystemer baseret på 
Bluetooth Low Energy. I Casambi app’en kan 
man styre lyset fra enhver mobil enhed hvad 
enten det er en smartphone, tablet eller smart 
ur, ligesom programmeringen også foregår 
direkte fra mobilen eller en tablet. Casambi 
kan også integreres med Helvars løsninger 
med en trådløs DALI gateway. Lysstyring 
bliver gjort nemmere og smartere, da man 
trådløst kan styre Casambi armaturer med 
Helvar DALI routere. 

Dali lysstyring fra Helvar
Ønsker man funktioner som dagslysstyring, 
farveskift eller integration med et BMS-sy-
stem, kan man vælge en routerløsning. Pro-
grammering foregår via Designer Software fra 
Helvar. Det er også muligt at lave  en enkel 
løsning, hvor lyset tændes, slukkes og dæm-
pes manuelt, og forskellige scenarier vælges 
på panelet. Her skal blot vælges en Helvar 
strømforsyning og et betjeningspanel, så fun-
gerer det. Denne løsning kræver ingen pro-
grammering. 

Vanpee har leveret adskillige Helvar løsnin-
ger til større villaer, hvor ejerne har valgt en 
iPad-løsning, der gør det nemt at skifte mel-
lem forskellige scenarier samt justere lyset. 
Eksempelvis kan scenarier som fx ”Velkom-
men hjem”, ”Sluk alt” og ”Godnat” scenarier 
oprettes.
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Hensel forgreningsdåser
Vanpee forhandler DK forgreningsdåser fra Hensel, som kan bruges til indendørs installationer i enhver bo-
lig. Dåserne fås med kabelindgang via indbyggede elastiske tætningsmembraner eller udslagsblanketter. Til de 
udendørs installationer har Hensel et stort udvalg af vejrbestandige KF forgreningsdåser med kabelindføring via 
udslagsblanketter.  

Forgreningsdåserne har alle en flot afrundet form og har en lang række fordele og funktioner samt et bredt udvalg 
af tilbehør.
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Stigeledningskanaler
Legrands stigeledningskanaler er et kanal-
system for 13 moduls Drivia tavler, som er 
den perfekte løsning, når der skal reno-
veres eller etableres nye stigeledninger i 
lejlighedskomplekser.

Kanalen er fjederbelastet, hvilket giver en 
enkel og hurtig tilpasning. Drivia boligtav-
len monteres enkelt på kanalen ved at 
trykke den på plads og montere skruer til 
fastholdelse.

Er der tale om en renoveringsopgave, 
dækker kanalen over den gamle tavle og 
kablerne. Det betyder, at elektrikeren kan 
udføre arbejdet uden at involvere andre 
faggrupper i opgaven, og for slutkunden 
betyder det en installation, der bliver løst 
hurtigt og enkelt.

Legrand tavler og tavlekomponenter

Boligtavler
Vanpee har sammensat et stort udvalg af færdigmonterede bo-
ligtavler med Legrand komponenter, som alle opfylder kravene 
til 2 HPFI’er i en boligtavle. Disse fås i 1-, 2- og 3-rækkers grup-
petavler i enten hvid eller grå.

Sortimentet består af boligtavler med 10A/16A eller 13A/16A 
automatsikringer med eller uden D02 sikringselement samt tav-
ler med transientbeskyttelse.

Gruppetavler og komponenter
Legrand kan tilbyde et stort udvalg af gruppetavler, påbygnings-  
såvel som indbygningstavler. Drivia er Legrands mest sælgende 
serie, som fås både som 13 modul og som 18 modul fra 1-4 
rækker. Hvid eller transparent dør fås som tilbehør.

Ligeledes kan vi tilbyde Legrand DIN-skinne komponenter, så-
som fejlstrømsafbrydere, automatsikringer, kombirelæer, transi-
entbeskyttelse, gnistdetektorer, tidsrelæer m.m.m.

Kort sagt, Legrand kan levere alt, man har brug for i forbindelse 
med elektriske installationer i en ejendom.



Vanpee A/S · Gammelager 15 · 2605 Brøndby 
Telefon: 44 85 90 00

www.vanpee.dk  · info@vanpee.dk 

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 boliger og 
ejendomsselskaber i Danmark. Her er et lille udvalg af de boliger og ejendomme, hvor 
vores produkter og løsninger er blevet anvendt.
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