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Lysstyring til hoteller og restauranter

Touchskærmsløsninger til lysstyring

Vanpee forhandler iPod- og iPad-løsninger til lysstyring via Helvars SceneSet app eller Casambi app’en. iPad 
løsningen er særligt velegnet til hotelreceptioner og restauranter, hvorimod den mere kompakte iPod løsning er     
det perfekte valg til eksempelvis møde- og konferencelokaler.

Touchskærmsløsningerne gør det nemt for personalet på hoteller og restauranter at justere lyset og vælge for-
skellige scenarier, alt efter behov.

Hos Vanpee finder du både iPads, iPods, holdere til vægophæng og andet tilbehør såsom kabler og adaptere. 

Vanpee kan tilbyde belysningsløsninger til ethvert behov, lige fra 
den simple stand alone løsning til store, avancerede routerløs-
ninger. 

Helvar DALI lysstyring
Med en Imagine routerløsning fra Helvar kan der laves funktioner 
som dagslysstyring, farveskift, tilstedeværelsesdetektering, inte-
gration til AV systemer og BMS-systemer samt scenariestyring, 
som er med til at skabe den rette atmosfære på restauranter og 
hoteller. 

Casambi trådløs lysstyring
Til renoveringsopgaver på hoteller og restauranter kan der an-
vendes en trådløs Casambi løsning. Hvis der skal udskiftes lamper 
eller armaturer kan dette nemt gøres, uden træk af ledninger - 
der skal blot installeres Casambi enheder heri samt tryk eller iPad 
til betjening af lyset. Casambi kan også integreres med Helvars 
løsninger med en trådløs DALI gateway, så man trådløst kan styre 
Casambi armaturer og lyskilder med Helvar DALI routere.

Extronic akustisk lysstyring
I trapperum eller omklædningsrum ifm. træningsfaciliteter på 
hoteller er Extronic akustisk lysstyring en velegnet løsning. Med 
akustisk lysstyring fra Extronic styres lyset ved hjælp af lyd - og 
så længe der er lyd, er der lys.
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Hotel Wakeup Aarhus

Storehouse Copenhagen

Storehouse Copenhagen er beliggende i Adina Apartment Hotel Copenhagen og her kan restaurantens gæster 
nyde et lækkert måltid mad i en afslappet atmosfære.

Vanpee har leveret Helvar DALI lysstyring til Storehouse Copenhagen, hvor lyset styres af en Digidim 910 router. 
Personalet kan nemt og hurtigt betjene lyset via iPads. Lysdæmpere gør det muligt at dæmpe lamperne i restau-
ranten. Alt i alt en simpel men effektiv løsning, som giver masser af stemning og atmosfære.

Vanpee har leveret og programmeret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til 
Hotel Wakeup i Aarhus, som blev opført i perioden 2015 til 2017.

Hotellets køkken, restaurant, foyer og reception styres via Helvar Sce-
neSet app, som betjenes fra to iPads. Bagvægge bliver belyst af Tunable 
White armaturer med automatisk døgnrytme, som gør at farvetempera-
turen skifter hen over dagen. Personaleområder er udstyret med manu-
el tænding, dagslysregulering og PIR dækning. I restaurantområderne 
sidder mere end 200 downlights, som dæmpes via 20 stk. Digidim 452 
universallysdæmpere. 
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Legrand XL3 160 tavler  

Hensel forgreningsdåser til installationer i sorte lofter

XL3 160 er særligt velegnede til brug på hoteller og restauranter, eksempelvis til montering af lysstyringskom-
ponenter.

XL3 160 tavler fra Legrand fås fra 2 til 6 rækker med 24 moduler per række. Tavlerne leveres klar til brug med 
skinner og frontplader monteret.

• Til DIN-skinne komponenter op til 160 A.

• Tavlerne er klasse II fuldt isoleret. 

• Kapslingsklasse: IP30 uden dør og IP40 med dør.

• Farve: RAL 7035

XL3 160 er designet til nem tilslutning og har masser af plads til lednin-
ger, brede forbindelsesområder (200 mm top- og bundfrontplader), af-
tageligt chassis, smarte løsninger til kabelgennemføring og -fastgørelse 
- alt sammen med et moderne design og finish.

De sorte dåser har samme egenskaber som de originale grå dåser fra Hensel. Fastholdelsesbånd sikrer, at låget 
ikke falder af og forgreningsdåsen kan hurtigt låses med en kvart omdrejning af lågskruerne. De medfølgende 
udvendige beslag gør det nemt at fastgøre dåserne på plane overflader.

De sorte forgreningsdåser fra Hensel er ideelle til installationer i lokaler på hoteller og 
restauranter, hvor lofterne er sorte, da de er mindre synlige end en hvid eller grå dåse 
og passer derfor ind i design og interiør.
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Zleep Hoteller

Brasserie Carl
Kurhotel Skodsborg slog i maj 2020 dørene op til det nye 
Brasserie Carl, hvor der kan nydes en middag i majestæ-
tiske omgivelser. Indretningen på Brasseriet har fokus på 
komfort og kvalitet med inspiration fra kurhotellets unikke 
omgivelser med kongeblå velourmøbler, lysekroner og kon-
geligt porcelæn.

Vanpee har leveret en færdigmonteret 3-rækkers Legrand 
XL3 160 tavle med lysstyringskomponenter fra Helvar til 
Brasserie Carl. Digidim universallysdæmpere er program-
meret med forskellige tændinger og dæmper både down-
lights, lysekroner og track-skinner i restaurant og foyer.    

Zleep Hotels er en dansk hotelkæde med 13 hoteller i Danmark og ét i Stockholm. Hotelkæden prioriterer miljø-
venlige løsninger og bæredygtige alternativer, der konstant stiller nye krav til deres hoteller, samarbejdspartnere 
og driftsprocesser. Energibesparende løsninger har været et fokus, når det kommer til belysningen på hotellerne, 
hvor alle værelser er indrettet med LED lys for at sikre bedre energiforbrug. På Zleep Hotel Aarhus Skejby, Zleep 
Hotel Copenhagen Arena og Zleep Hotel Upplands Väsby i Sverige, styres lyset af Helvar DALI Digidim lyssty-
ringsanlæg. 

Vanpee har leveret færdigmonterede Legrand XL3 160 tavler med Helvar lysstyring til de tre hoteller. Lyset på 
hotellerne styres af Didigim 905 routere, som er indbygget i tavlen. Digidim 454 og 452 lysdæmpere, muliggør 
for- og bagkantsdæmpning af lyset. 
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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 hoteller og 
restauranter i Danmark. Her er et lille udvalg af de steder, hvor vores produkter og løs-
ninger er blevet anvendt.

Hotel Skt. Petri Sticks’n’Sushi Borgergade Nobis Hotel Copenhagen

Café Vivaldi Comwell Hotel Aarhus Storehouse Copenhagen

Hotel Wakeup AarhusBoulebar NørregadeHotel LEGOLAND®

https://www.vanpee.dk/da/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/restauranter/sticks-n-sushi-borgergade/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/hoteller/comwell-hotel-aarhus/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/restauranter/storehouse-copenhagen/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/restauranter/cafe-vivaldi-norreport/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/hoteller/hotel-legoland/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/restauranter/boulebar-norregade/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/hoteller/nobis-hotel-copenhagen/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/hoteller/hotel-skt-petri/
https://www.vanpee.dk/da/referencer/hoteller/hotel-wakeup-aarhus/

