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Lysstyring til hospitaler
Lys har indflydelse på vores fysiske og psykiske velbefindende og påvirker alt fra koncentrationsevne, produk-
tivitet, humør, søvn, velvære og aktivitetsniveau. Særligt i  sundhedsvæsnet spiller lys derfor en vigtig rolle, da 
optimal udnyttelse af naturligt og kunstigt lys har direkte indflydelse på sundhed og velvære hos patienter såvel  
som personale. 

Anvendelsesområder
Funktionen af belysningsanlæget er altafgørende for både patienter og personale. Forskellige rum kræver forskel-
ligt lys, til de opgaver og aktiviteter der udføres. Med intelligent lysstyring kan man sikre at de mange forskellige 
behov bliver opfyldt, og løsningerne kan bruges en lang række steder bl.a. på:

• Operationsstuer

• Sengestuer og -afdelinger

• Gangarealer

• Trapper

• Receptioner

• Restauranter og cafeterier

• Administrationsområder 

• Venteværelser

Fordele

• Enkelt styring af belysning for patientkomfort 

• Opgavebelysning til medicinsk personale

• Automatiseret lysstyring af offentlige rum

• Tænd til sidste anvendte niveau

• Registrering af tilstedeværelse og fravær

• Fuldt skalerbart, fra én enkelt sengestue til en hel bygning

• Integration med BMS (Building Management System)

• Energiovervågning, alarmovervågning og fjernvedligeholdelse
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Løsninger

Imagine
Routeren er hjertet i Helvars Imagine-system. Imagine er et fleksibelt lysstyringssystem 
med funktioner som dagslysstyring, farveskift og integration med BMS-systemer. 
Systemet kan nemt tilpasses og udvides alt efter kundens behov - fra ét enkelt 
rum til en hel bygning. Løsningen hjælper patienter med at føle sig afslappede og 
komfortable, samtidig med at give det mest optimale lys på de rigtige tidspunker.

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 derfor på baggrund af brugernes adfærd og løsningen 
er særdeles velegnet på gangarealer, korridorer og indgangspartier.

Illustris paneler 
Illustris Healthcare paneler fra Helvar er designet til at kunne tåle regelmæssig 
rengøring og er derfor en velegnet løsning til hospitalssektoren, da glaspanelerne 
er nemme at rengøre med flydende rengøringsmidler. Illustris kan leveres som 
kundespecifikke og skræddersyede paneler, som kan designes efter eget ønske. 
Panelerne giver brugerne mulighed for at styre fire lysscenarier samt justere på 
lysstyrke og kelvingrad. 

Akustisk lysstyring
Med akustisk lysstyring fra Extronic kan du styre dine lyskilder ved hjælp af lyd. 
Så længe der er lyd, er der lys og der er ingen skjulte eller døde vinkler. Akustisk 
detektering er en velegnet løsning til trappeopgange, toiletter, personaleomklædning 
og underjordiske gange samt korridorer. Akustisk detektering kan endvidere bruges 
til hospitalets P-kældre. Akustisk detektering kan kombineres med PIR-detektering 
og er ofte den løsning der giver størst komfort.

Trådløs lysstyring via Bluetooth
Casambi kan 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. Den trådløse gateway fra Casambi kontrolleres 
via Bluetooth og skal blot tilsluttes på Helvar routerens DALI bus, hvorefter den 
registrerer Casambi styrede armaturer, lysdæmpere og Casambi lyskilder.

Color Kinetics Luminous Textile
Hospitalsbesøg får ofte folk til at føle sig ængstelige. Luminous Textile fra Color Kinetics 
er stofpaneler med flerfarvede LED-dioder, som kan skabe en positiv distraktion med 
beroligende og dynamisk videoindhold i f.eks. venteværelser. Patienterne kan slappe 
af, personalet føler sig mere energiske og behandlingen går lettere.    

Tavlekomponenter til lysstyring
Legrand har en række tavlekomponenter til lysstyring, herunder en switch til DIN-
skinne, som kan bruges til at forbinde flere Helvar DALI routere samt tilhørende 
strømforsyning. Legrand har desuden et udvalg af forskellige PIR-sensorer til 
lysstyring, som er særdeles velegnede til birum og gangarealer. 
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Elmateriel til hospitaler
Vanpee forhandler DK forgreningsdåser fra Hensel, som kan bruges til indendørs installationer på hospitaler. 
Dåserne fås med kabelindgang via indbyggede elastiske tætningsmembraner eller udslagsblanketter. Til de uden-
dørs installationer har Hensel et stort udvalg af vejrbestandige KF forgreningsdåser med kabelindføring via ud-
slagsblanketter.  

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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Kvalitetsfondprojektet Nyt Hvidovre 
Hospital omfatter ombygning af am-
bulatorier og sengeafsnit i det eksiste-
rende hospital samt en hel ny bygning 
på 32.000 kvadratmeter.

Vanpee har leveret lysstyring til Nyt 
Hvidovre Hospital. Løsningen er base-
ret på Imagine 910 routere fra Helvar, 
som styrer lyset i den nye tilbygning 
til hospitalet. Lyset på bl.a. senge-
stuer kan styres fra Illustris paneler, 
hvor det er muligt at vælge forskelli-
ge scenarier samt skrue op og ned for 
belysningen. De afrundede hjørner på 
panelerne garanterer sikker rengøring 
og betjening, selv i en fart.   

På sengestuer og gangarealer er 
der opsat Helvar multisensorer og 
PIR-sensorer, hvor lyset styres af be-
vægelse og dagslysindfald. Hvis der 
kommer dagslys ind, og der ikke er 
nogen aktivitet på gangene, sænkes 
lysstyrken automatisk og energifor-
bruget bliver lavere.

Vanpee har desuden leveret Hensel 
DK dåser til tilbygningen af Hvidovre 
Hospital. 

Hvidovre Hospital
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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 hospitaler og 
sundhedsplejefaciliteter i Danmark. Her er et udvalg af de hospitaler, hvor vores produk-
ter og løsninger anvendes.

Sygehus SønderjyllandRigshospitaletKolding Sygehus

Hvidovre Hospital

Psykiatrisk Center Glostrup

Nykøbing Falster Sygehus

Psykiatrisk Center Ballerup

Nyt Aalborg Universitetshospital

Gentofte Hospital


