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Armaturer m/indbygget styring
(23/12/2020)

Varenummer Specifikationer tekst

61660603AAS Energieffektivt LED-armatur (3000K) med indbygget Helvar ActiveAhead sensor i midten. Armaturet har en smal 
ramme og kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 
mm x 595 mm og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden utrolig lav. 
 
ActiveAhead armaturerne har indbygget intelligens og er derfor selvlærende. Systemet tager udgangspunkt i forud-
seende detektering og ved hele tiden hvilken vej folk bevæger sig hen. Lyset vil derfor tænde, inden man træder ind 
i lokalet. Da ActiveAhead armaturerne er selvlærende, er der ingen behov for programmering.   

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Lyskilde 
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 3000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

61660603AUS Energieffektivt LED-armatur (3000K) uden sensor. Ekstern ActiveAhead sensor kan tilkøbes og fås med enten rund 
eller firkantet holder. Armaturet har en smal ramme og kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skin-
ner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 mm x 595 mm og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden 
utrolig lav. 

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 3000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

61660604AAS Energieffektivt LED-armatur (4000K) med indbygget Helvar ActiveAhead sensor i midten. Armaturet har en smal 
ramme og kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 
mm x 595 mm og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden utrolig lav. 
 
ActiveAhead armaturerne har indbygget intelligens og er derfor selvlærende. Systemet tager udgangspunkt i forud-
seende detektering og ved hele tiden hvilken vej folk bevæger sig hen. Lyset vil derfor tænde, inden man træder ind 
i lokalet. Da ActiveAhead armaturerne er selvlærende, er der ingen behov for programmering.   

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

https://www.vanpee.dk/da/armatur-activeahead-msensor-3000k
https://www.vanpee.dk/da/armatur-activeahead-usensor-3000k
https://www.vanpee.dk/da/armatur-activeahead-msensor-4000k
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Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 4000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

61660604AUS Energieffektivt LED-armatur (4000K) uden sensor. Ekstern ActiveAhead sensor kan tilkøbes og fås med enten rund 
eller firkantet holder. Armaturet har en smal ramme og kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skin-
ner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 mm x 595 mm og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden 
utrolig lav. 

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 4000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

61660603CAS Energieffektivt LED-armatur (3000K) med indbygget Casambi sensor i midten. Armaturet har en smal ramme og kan 
monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 mm x 595 mm 
og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden utrolig lav. 
 
Casambi armaturerne har indbygget Bluetooth og vil danne trådløst netværk med andre Casambi enheder, såsom 
Casambi relæer, sensorer, tryk og paneler mv. Armaturerne kan styres via smartphones, tablets, EnOcean tryk eller 
Casambi Xpress tryk. Det kan endvidere styres via eksisterende afbryder.

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 3000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

https://www.vanpee.dk/da/armatur-activeahead-usensor-4000k
https://www.vanpee.dk/da/armatur-casambi-msensor-3000k
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61660603CUS Energieffektivt LED-armatur (3000K) uden sensor. Ekstern Casambi sensor kan tilkøbes. Armaturet har en smal 
ramme og kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 
mm x 595 mm og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden utrolig lav. 

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 3000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

61660604CAS Energieffektivt LED-armatur (4000K) med indbygget Casambi sensor i midten. Armaturet har en smal ramme og kan 
monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 mm x 595 mm 
og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden utrolig lav. 
 
Casambi armaturerne har indbygget Bluetooth og vil danne trådløst netværk med andre Casambi enheder, såsom 
Casambi relæer, sensorer, tryk og paneler mv. Armaturerne kan styres via smartphones, tablets, EnOcean tryk eller 
Casambi Xpress tryk. Det kan endvidere styres via eksisterende afbryder.

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 4000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz

61660604CUS Energieffektivt LED-armatur (4000K) uden sensor. Ekstern Casambi sensor kan tilkøbes. Armaturet har en smal 
ramme og kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. Armaturet måler 595 
mm x 595 mm og med en højde på blot 10 mm er indbygningshøjden utrolig lav. 

Tekniske specifikationer
• Armaturhus: aluminium profil, aluminium bagplade
• Farve: hvid RAL 9003
• Forkobling: LED driver
• Montering: indbygget, påbygget eller nedhængt
• Kapslingsklasse: IP44
• Dimensioner: 595 mm x 595 mm 
• Vægt: 4200 g

Armaturer m/indbygget styring
(23/12/2020)

https://www.vanpee.dk/da/armatur-casambi-usensor-3000k
https://www.vanpee.dk/da/armatur-casambi-msensor-4000k
https://www.vanpee.dk/da/armatur-casambi-usensor-4000k
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Lyskilde
• Lyskilde: LED ≤3 SDCM
• Optik: opal diffuser og LGP
• Watt: 35W LED 
• Lumen: 3500 lm
• CRI: ≥ 90  
• UGR: 19
• Kelvin: 4000K
• Levetid: 50000 timer / L70
• Spænding (volt): 230 V, 50 Hz
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