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Løsninger til offentlige bygninger
Vanpee er stolte af at have leveret løsninger til mange kendte og storslåede bygninger i Danmark. Vi har leveret 
lysstyring med Helvar routerløsninger, Casambi trådløse styringer, Color Kinetics fantastiske LED belysningssy-
stemer og Extronics løsninger inden for akustisk styring. Herudover har vi leveret tavler og tavlekomponenter 
fra Legrand samt tavler og fordelingsdåser fra Hensel. I denne brochure viser vi et lille udsnit af de projekter 
med offentlige bygninger, som Vanpee har været involveret i.
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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 såvel lysstyringsløsninger som elmateriel til alle 
typer offentlige bygninger i Danmark. Nedenfor en beskrivelse af vores leverandører og 
om de produkter, de kan tilbyde.

Hedehusene Bibliotek

Helvar Casambi
Casambi er markedsleder inden for moderne tråd-
løse lysstyringssystemer baseret på Bluetooth Low 
Energy. I Casambi app’en kan lyset styres fra en-
hver mobil enhed, dvs. 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 tråd-
løs DALI gateway. Lysstyring bliver gjort nemmere 
og smartere, da man trådløst kan styre Casambi 
armaturer med Helvar DALI routere.

Extronic
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. Akustisk detek-
tering skal bruges i lukkede rum, hvor der ikke er 
forstyrrende lyde og er derfor særdeles velegnet i 
fx. lukkede gangarealer og på toiletter.

Akustisk lysstyring er nemt at installere, montere 
og programmere, og samtidig er der store besparel-
ser at hente på energiforbruget.

Color Kinetics
Color Kinetics kan tilbyde dynamiske LED-belys-
ningssystemer med et sortiment, der indeholder 
både LED armaturer i TW/RGB samt DMX styring.
Dette giver mulighed for at styre lamper og lave 
lyseffekter, som er meget imponerende. Med Color 
Kinetics fremstår bygninger, broer, tunneller m.m. 
mere elegante og storslåede.
Med Helvar Dali produkter, Color Kinetics og DMX 
er Vanpee i stand til at skabe synergi og sammen-
hæng mellem indvendig og udvendig belysning. 

Legrand

En af de helt store spillere på det elektriske ver-
densmarked er Legrand. Vanpee er Legrands agent 
i Danmark inden for tavler og tavlekomponenter, 
herunder bl.a. automatsikringer, fejlstrømsafbryde-
re, ure, kontaktorer, opmærkning m.m.

Hensel
Hensel er i Danmark repræsenteret af Vanpee, som 
kan tilbyde et omfattende program af bl.a. forgre-
ningsdåser og gruppetavler.


