
Vanpee Armaturer

LED-armaturer med indbygget trådløs styring - 
Lysstyringssystem - Casambi - ActiveAhead 
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Vanpee har udviklet et energieffektivt LED-armatur med indbygget trådløs styring. Armaturerne er af den 
velkendte gode kvalitet fra Vanpee. Vores mange års erfaring i belysnings- og elbranchen har givet os man-
ge kompetencer på området og lært os betydningen af god kvalitet. Derfor samarbejder vi udelukkende 
med de bedste leverandører på markedet. 

VANPEE LED-ARMATURER MED INDBYGGET TRÅDLØS STYRING

Nem installation 
Løsningen er et yderst fleksibelt lysstyringssystem, som er nemt at anvende og nemt at installere. Der er 
ingen behov for at trække nye kabler. Armaturerne sættes blot op og tilsluttes 230V og så fungerer det.  

Enkelt og rent design

Armaturerne indbygges i loftet og med sit enkle kvadratiske design og rene linjer, er det et sikkert design-
valg, der tager sig flot ud i mange forskellige slags rum.

Mange anvendelsesområder

Løsningen kan let tilpasses den nye indretning og dette er en stor fordel i forbindelse med renoveringsop-
gaver og energioptimeringer og her vil armaturerne derfor være den perfekte løsning. Armaturerne kan 
anvendes en række forskellige steder og er særligt velegnede til kontorer, mødelokaler, fællesrum, klasse-
lokaler, butikker, parkeringshuse og lagerlokaler.
 

Energibesparende løsning

Armaturerne fås med indbygget sensor, hvilket gør det til en særdeles energibesparende løsning. Der vil 
kun være lys, der hvor det er nødvendigt og hvor der registreres bevægelse. Derudover er der indbygget 
dagslysregulering i armaturerne og lysstyrken justeres derfor i forhold til dagslysindfaldet i lokalet.
 

To forskellige styringsmuligheder 

Armaturerne fås med Helvar ActiveAhead eller med Casambi.

ActiveAhead armaturerne har indbygget intelligens og er derfor selvlærende. Systemet tager udgangs-
punkt i forudseende 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 pro-
grammering.  

Casambi armaturerne har indbygget Bluetooth og vil danne trådløst netværk med andre Casambi enheder. 
I større installationer er dette armatur den optimale løsning, da der er store muligheder for valg af tilbehør.
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ARMATURER MED ACTIVEAHEAD

ActiveAhead fra Helvar er en intelligent løsning til trådløs lysstyring. Systemet bruger Bluetooth til at danne 
trådløst netværk mellem armaturerne. 

ActiveAhead bruger sensordata og kunstig intelligens (AI), til at genkende og huske brugernes behov. 
Armaturerne indsamler data, som bruges til at styre belysningen på baggrund af brugernes adfærd og 
præferencer.

ActiveAhead tager komforten til et helt nyt niveau. Noderne justerer belysningen alt afhængig af aktivite-
ten i lokalet, hvilket giver betydelige energibesparelser.

Vores armaturer med ActiveAhead er nemme at installere. Armaturerne er klar til brug direkte ud af kassen 
og der er ingen behov for ledninger, programmering eller konfiguration. Opsætning er derfor hurtigt og 
effektivt med minimal nedetid under renovering. 

Vælg din opsætning

Det er nemt at vælge den rigtige opsætning til dit projekt. Ud fra rummet vælger du et armatur. Vores 
armaturer fås med indbygget sensor eller ekstern sensor, hvortil der findes to slags holdere. 

Til mødelokaler og lignende kan du tilføje en trådløs trykknap til tænding og dæmp af belysningen. 

ActiveAhead app

Med Helvars ActiveAhead™ app kan du konfigurere og styre parametre, grupper og armaturer med mere. 

For at bruge app’en skal du have en mobilenhed som understøtter Bluetooth. Hvis du skal konfigurere 
trådløse afbrydere, skal den mobile enhed desuden være udstyret med NFC.   

ActiveAhead™ app’en kan downloades til iOS og Android i Apple App Store eller Google Play Store.  
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ActiveAhead armatur med indbygget 
sensor

Energieffektivt LED-armatur med indbygget ActiveA-
head sensor i midten. Armaturet har en smal ramme, 
som giver et moderne udseende. Kan monteres i mo-
dullofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i 
kassettelofter. 

Armaturet måler 595 x 595 mm, hvilket giver et flot 
finnish i de fleste lofttyper. Med en højde på blot 10 
mm er indbygningshøjden utrolig lav.

FAKTA

• 50.000 timer / L70 ≤ SDCM 3
• 3000K / 4000K: 3500lm 
• UGR 19
• IP44 
• Armaturhus: Aluminium
• Afskærmning: Opal diffuser og LGP
• CRI ≥ 90

ActiveAhead armatur uden sensor

Energieffektivt LED-armatur uden sensor. Ekstern Ac-
tiveAhead sensor tilkøbes og fås med enten rund eller 
firkantet holder - vælg sensor på næste side (s. 5). 
Armaturet har en smal ramme, som giver et moderne 
udseende. Kan monteres i modullofter med synlige 
eller skjulte T-skinner samt i kassettelofter. 

Armaturet måler 595 x 595 mm, hvilket giver et flot 
finnish i de fleste lofttyper. Med en højde på blot 10 
mm er indbygningshøjden utrolig lav.

FAKTA

• 50.000 timer / L70 ≤ SDCM 3
• 3000K: 3500lm 
• UGR 19
• IP44
• Armaturhus: Aluminium
• Afskærmning: Opal diffuser og LGP
• CRI ≥ 90

PRODUKTOVERSIGT
armaturer med activeahead

3000K

Varenummer:  61660603AAS 

EL-nummer: 8842100047

4000K

Varenummer:  61660604AAS

EL-nummer: 8842100063

3000K

Varenummer:  61660603AUS

EL-nummer: 8842100050

4000K

Varenummer:  61660604AUS

EL-nummer: 8842100076
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PRODUKTOVERSIGT
activeahead tilbehør

ActiveAhead Sensor

ActiveAhead sensoren er en kombination af en lys-
sensor til konstant lysstyring og en passiv infrarød 
PIR-sensor til persondetektering.

Lyssensoren til konstant lysstyring detekterer 60° og 
har en rækkevidde på 3,5 meter. PIR-sensoren til per-
sondetektering detekterer 108° og har en rækkevid-
de på 8 meter.

Den anbefalede monteringshøjde er 3 meter.    

Sensoren fås i tre forskellige kabellængder:

• 30 cm i hvid
• 80 cm i hvid eller sort
• 150 cm i hvid 

Hvid 30 cm  

Varenummer: 6165630W30 

EL-nummer: 8867607622

 

Holder til ActiveAhead sensor, firkan-
tet

Firkantet holder til ActiveAhead sensor. Holderen er 
velegnet til indbygning eller påbygning. 

Leveres inklusiv 1 x trækaflastning og 2 x skruer 
(M3x10) til trækaflastningen.

Varenummer: 6165691   

EL-nummer: 8867607664 

EAN-nummer: 5030797056916 

Holder til ActiveAhead sensor, rund

Rund holder til loftmontering af ActiveAhead sensor. 
Holderen er velegnet til indbygning. Diameter på hol-
deren er 63 mm. 

Leveres inklusiv 1 x trækaflastning og 2 x låsefjedre.

Varenummer: 6165692   

EL-nummer: 8867607677 

EAN-nummer: 5030797056923 

Hvid 80 cm  

Varenummer: 6165630W80 

EL-nummer: 8867607635

Sort 80 cm  

Varenummer: 6165630B80 

EL-nummer: 8867607648

 

Hvid 150 cm  

Varenummer: 6165630W150 

EL-nummer: 8867607651
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ActiveAhead node 

Lille kraftfuld selvlærende ActiveAhead node, til ind-
bygning i armatur. Noden tilsluttes til driver og sensor    
for betjening af ActiveAhead armatur.

ActiveAhead noder danner et Low Energy Bluetooth 
mesh-netværk, hvor de deler informationer; eksem-
pelvis om registrerede ændringer i brugen af rum og 
lokaler. 

Varenummer: 6165652  

EL-nummer: 8867607680 

PRODUKTOVERSIGT
activeahead tilbehør

EnOcean tryk f. Fuga

Trådløst EnOcean tryk som kan styre 4 scenarier, ju-
stere lyset op og ned samt regulere Kelvin tempera-
turer. Den indendørs rækkevidde er 10 meter. Trykket 
er batteriløst og kræver derfor ikke vedligeholdelse. 
Passer til FUGA materiel og kan monteres på væg fx 
sammen med FUGA underlag og ramme. Trykket le-
veres ekskl. tangenter. 

Tangenter løse f. EnOcean tryk

Tangenter + bagplade

Varenummer: 450PTM215B  

EL-nummer: 8867001338 

EAN-nummer: 5707204500163 

Tangent til dobbelt afbryder

Varenummer: 45078370  

EL-nummer: 8867001574 

EAN-nummer: 5707204500392 

185W trådløs afbryder til ActiveAhead 

Trådløs afbryder med op til 4 forskellige funktioner, 
som kan styre armaturer med ActiveAhead. Den kan 
bruges til tænd/sluk, aktivering af scenarier samt 
dæmpe belysningen. Funktionerne programmeres via 
ActiveAhead app’en. 

Hurtig og nem montering med skruer eller dobbeltsi-
det selvklæbende monteringspude.

Varenummer: 610185W  

EL-nummer: 8817000059 

EAN-nummer: 5030797011816 

Tangent til enkelt afbryder

Varenummer: 45078373  

EL-nummer: 8867001600 

EAN-nummer: 5707204500408 
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ActiveAhead DALI node 

Noden fungerer som en gateway mellem det fortrådet 
og trådløse og forbinder DALI-armaturer til det tråd-
løse ActiveAhead Bluetooth mesh-netværk.  

ActiveAhead noder danner et Low Energy Bluetooth 
mesh-netværk, hvor de deler informationer; eksem-
pelvis om registrerede ændringer i brugen af rum og 
lokaler. 

PRODUKTOVERSIGT
activeahead tilbehør

Varenummer: 6165609  

EL-nummer: 8867607693 

 

Varenummer: 61658090

EL-nummer: 8849482276 

EAN-nummer: 6418488580909

Freedom kabel - 15 cm

Freedom kabel som forbinder ActiveAhead node og 
Freedom driver. 

Længden på kablet er 15 cm.

Freedom kabel - 30 cm

Freedom kabel som forbinder ActiveAhead node og 
Freedom driver. 

Længden på kablet er 30 cm.

Freedom kabel - 45 cm

Freedom kabel som forbinder ActiveAhead node og 
Freedom driver. 

Længden på kablet er 45 cm.

Varenummer: 61658091

EL-nummer: 8849482289 

EAN-nummer: 6418488580916

Varenummer: 61658092 

EL-nummer: 8849482292 

EAN-nummer: 6418488580923
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ARMATURER MED CASAMBI

Casambi er en intelligent løsning til trådløs lysstyring. Alle Casambi produkter bruger Bluetooth til at danne 
et trådløst mesh netværk. Lyset kan styres via smartphones, tablets, EnOcean tryk eller Casambi Xpress 
tryk. Det kan endvidere styres via eksisterende afbryder. 

Med Casambi kan man:

• Styre ét eller flere armaturer via app
• Dæmpe belysningen
• Oprette scener
• Lave tidsstyrede funktioner
• Justere Kelvin temperaturer
• Tænde og slukke samt skrue op og ned via trådløst tryk
• Opsætte enkle eller komplekse scenarier med ét eller flere armaturer
• Dele dit netværk og tillade andre at styre lyset

Vælg din opsætning

Det er nemt at vælge den rigtige opsætning til dit projekt. Ud fra rummet vælger du et armatur. Vores 
armaturer fås med eller uden indbygget sensor. 

Til mødelokaler og lignende kan du tilføje en trådløs trykknap til tænding og dæmp af belysningen. 

Casambi app

Med Casambi app’en kan du enkelt og nemt styre lyset. Casambi produkterne bruger Bluetooth Low Energy 
til at skabe en direkte forbindelse mellem mobil/tablet og armaturerne.

For at bruge app’en skal du have en mobilenhed som understøtter Bluetooth. Hvis du skal konfigurere 
trådløse afbrydere, skal den mobile enhed desuden være udstyret med NFC. 

Casambi app’en kan downloades til iOS og Android i Apple App Store eller Google Play Store.
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PRODUKTOVERSIGT
armaturer med casambi

Casambi armatur med indbygget sen-
sor

Energieffektivt LED-armatur med indbygget Casambi 
sensor i midten. Armaturet har en smal ramme, som 
giver et moderne udseende. Kan monteres i modul-
lofter med synlige eller skjulte T-skinner samt i kas-
settelofter. 

Armaturet måler 595 x 595 mm, hvilket giver et flot 
finnish i de fleste lofttyper. Med en højde på blot 10 
mm er indbygningshøjden utrolig lav.

FAKTA

• 50.000 timer / L70 ≤ SDCM 3
• 3000K: 3500lm 
• UGR 19
• IP44
• Armaturhus: Aluminium
• Afskærmning: Opal diffuser og LGP
• CRI ≥ 90

Casambi armatur uden sensor

Energieffektivt LED-armatur uden sensor. Armaturet 
har en smal ramme, som giver et moderne udseende. 
Kan monteres i modullofter med synlige eller skjulte 
T-skinner samt i kassettelofter. 

Armaturet måler 595 x 595 mm, hvilket giver et flot 
finnish i de fleste lofttyper. Med en højde på blot 10 
mm er indbygningshøjden utrolig lav.

FAKTA

• 50.000 timer / L70 ≤ SDCM 3
• 3000K: 3500lm 
• UGR 19
• IP44
• Armaturhus: Aluminium
• Afskærmning: Opal diffuser og LGP
• CRI ≥ 90

3000K

Varenummer:  61660603CAS

EL-nummer: 8842100005

4000K

Varenummer:  61660604CAS

EL-nummer: 8842100021

3000K

Varenummer:  61660603CUS

EL-nummer: 8842100018

4000K

Varenummer:  61660604CUS

EL-nummer: 8842100034
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PRODUKTOVERSIGT
casambi tilbehør

Casambi Freedom node 

Casambi Freedom node til indbygning i armatur. No-
den tilsluttes til driver for betjening af Casambi ar-
matur.

Casambi Freedom noder bruges med Freedom dri-
vere, for at skabe trådløs styring af armaturer med 
Casambi. Noden gør det muligt at styre armaturerne 
via Casambi app’en. 

Varenummer: 61656511  

EL-nummer: 8849482263 

EAN-nummer: 6418488565111 

Varenummer: 61658090

EL-nummer: 8849482276 

EAN-nummer: 6418488580909

Freedom kabel - 15 cm

Freedom kabel som forbinder Casambi node og 
Freedom driver. 

Længden på kablet er 15 cm.

Freedom kabel - 30 cm

Freedom kabel som forbinder Casambi node og 
Freedom driver. 

Længden på kablet er 30 cm.

Freedom kabel - 45 cm

Freedom kabel som forbinder Casambi node og 
Freedom driver. 

Længden på kablet er 45 cm.

Varenummer: 61658091 

EL-nummer: 8849482289 

EAN-nummer: 6418488580916

Varenummer: 61658092 

EL-nummer: 8849482292 

EAN-nummer: 6418488580923
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PRODUKTOVERSIGT
casambi tilbehør

Casambi EnOcean tryk f. Fuga

Trådløst Casambi EnOcean tryk som kan styre 4 sce-
narier, justere lyset op og ned samt regulere Kelvin 
temperaturer. Den indendørs rækkevidde er 10 me-
ter. Trykket er batteriløst og kræver derfor ikke vedli-
geholdelse. Passer til FUGA materiel og kan monteres 
på væg fx sammen med FUGA underlag og ramme. 
Trykket leveres ekskl. tangenter. 

Casambi Xpress trådløst panel 

Xpress trykket er et trådløst panel, som kan konfigu-
reres via Casambi app’en. De 4 knapper kan enten 
styre en brugerdefineret scene eller animation, et en-
kelt armatur, en armaturgruppe eller alle armaturer-
ne samtidig. 

Ved hjælp af plus- og minustasterne kan man tænde 
og slukke lyset eller regulere lyset trinløst mellem 0 
og 100%. Med multifunktionsknapperne op og ned 
kan man bl.a. kontrollere farvetemperatur samt indi-
rekte og direkte belysning m.m.

Xpress trykket leveres med en plade til montering 
på væg. Trykket monteres på selve bagpladen, inden 
motering på væggen, da bagpladen og trykket er ud-
styret med magneter.

5 års batteritid.

Varenummer: 450PTM215B  

EL-nummer: 8867001338 

EAN-nummer: 5707204500163 

Hvid

Varenummer: 4508016  

EL-nummer: 8867001037 

EAN-nummer: 5707204500033

Sort

Varenummer: 4508017  

EL-nummer: 8867001024

EAN-nummer: 5707204500026

Tangenter løse f. EnOcean tryk

Tangenter + bagplade

Tangent til dobbelt afbryder

Varenummer: 45078370  

EL-nummer: 8867001574 

EAN-nummer: 5707204500392 

Tangent til enkelt afbryder

Varenummer: 45078373  

EL-nummer: 8867001600 

EAN-nummer: 5707204500408 
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PRODUKTOVERSIGT
casambi tilbehør

Casambi sensor for globalskinner

Smart tilstedeværelses- og dagslyssensor til 3-fasede 
globalskinner, som styrer armaturer uden behov for 
kabelføring. 

• Nem montering i skinne
• Tildel ønskede scener til sensoren via app
• Armaturer tænder og slukker automatisk ved  
 bevægelse
• Indbygget dagslyssensor
• Tidsbestemt aktivering af bevægelsesdetektor
• Fås i hvid og sort

Hvid

Varenummer:  4508053  

EL-nummer: 8867001435 

EAN-nummer: 4260552070272

Sort

Varenummer: 4508054  

EL-nummer: 8867001448 

EAN-nummer: 4260552070289

Casambi PIR HBIR30/CA

Casambi PIR-sensor m/dagslyssensor. For indbygning 
via et Ø65 mm hul med en dybde på min. 70,5 mm. 
Leveres med forskellige linsetyper (halv cirkel, kor-
ridor, flad og konveks). Påbygning er også muligt ved 
tilkøb. Trykindgang på sensor for styring via fjeder-
kontakt.

• 230V, 50Hz
• Rækkevidde: Op til Ø12 meter
• Monteringshøjde: 3 meter
• Dimensioner: Ø78 x 75,2 mm 

Varenummer: 450HA03  

EL-nummer: 8867001558 

 

Varenummer: 450HBIR30/CA  

EL-nummer: 8867001370 

EAN-nummer: 5707204500170

Underlag til Casambi HBIR30/CA

Underlag til Casambi PIR-sensor HBIR30/CA, så sen-
soren kan bruges til påbygning. 
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PRODUKTOVERSIGT
casambi tilbehør

Casambi CO-CASABULB

Casambi CASA BULB er en LED lyskilde E27, som kan 
indgå i et Casambi netværk sammen med Casambi 
armaturer. Man kan derfor styre lyskilden via tryk-
knapper, scenariepaneler eller dagsregulere den via 
Casambi sensorer. 

Med lyskilden kan man både styre intensitet og Kelvin 
temperaturer fra 2200 til 6900K.

• 8W
• Lysstrøm: 2200K/4350K/6900K
• 600lm/700lm/740lm
• Levetid: 25.000 timer
• RA > 90
• Spredningsgrad: 150°C

Casambi relæ 230V

Casambi LIGA.AIR.REL.240 er et lille relæmodul til 
230V AC - op til 10A. Relæet har et lavt strømforbrug 
med blot 0,7W. 

Modulet tilsluttes direkte til 230V AC og har en relæ-
udgang, der kan tilsluttes maks. 10A. 

Modulet er indkapslet i sort plast og måler kun 35 x 
35 x 22 mm. Det kompakte design muliggør nem in-
stallation i indbygningsdåser eller kabelkanaler.   

Relæmodulet konfigureres og styres via Casambi 
app’en. 

Varenummer: 4508057  

EL-nummer: 8867001503 

EAN-nummer: 5707240500347 

Varenummer: 4508052   

EL-nummer: 8867001396 

EAN-nummer: 4250835514449 
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PRODUKTOVERSIGT
freedom led-drivere

Freedom driver LC25-FD 

25W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 25W LED-driver
• 350mA - 700mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60 Hz
• Levetid: 60.000 timer

Freedom driver LC35-FD

35W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 35W LED-driver
• 700mA - 1050mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60 Hz
• Levetid: 60.000 timer

Freedom driver LC50-FD

50W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 50W LED-driver
• 900mA - 1400mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60 Hz
• Levetid: 50.000 timer

Freedom driver LL10-42-FD

42W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 42W LED-driver
• 120mA - 350mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60Hz
• Levetid: 60.000 timer

Varenummer: 6165815000  

EL-nummer: 8849482195 

EAN-nummer: 6418488581500

Varenummer: 6165814000  

EL-nummer: 8849482205 

EAN-nummer: 6418488581401

Varenummer: 6165816000  

EL-nummer: 8849482218 

EAN-nummer: 6418488581609

Varenummer: 6165810000  

EL-nummer: 8849482221 

EAN-nummer: 6418488581005
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PRODUKTOVERSIGT
freedom led-drivere

Freedom driver LL23-80-FD

80W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 80W LED-driver
• 150mA - 350mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60Hz
• Levetid: 60.000 timer

Freedom driver LL80-FD

80W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 80W LED-driver
• 350mA - 700mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60Hz
• Levetid: 50.000 timer

Freedom driver LL110-FD

110W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 110W LED-driver
• 350mA - 700mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60Hz
• Levetid: 55.000 timer

Varenummer: 6165812000  

EL-nummer: 8849482234 

EAN-nummer: 6418488581203

Varenummer: 6165813000  

EL-nummer: 8849482247 

EAN-nummer: 6418488581302

Varenummer: 6165811000  

EL-nummer: 8849482250 

EAN-nummer: 6418488581104

Freedom driver LL50SE-FD

50W LED-driver som passer til både ActiveAhead 
node og Casambi node.

• 50W LED-driver
• 100mA - 1400mA
• 220 - 240V, 0/50 - 60Hz
• Levetid: 50.000 timer

Varenummer: 6165776000  

EL-nummer: 8849482357 

EAN-nummer: 6418488577602
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