
- 1 -

ILLUSTRIS® paneler
(23/12/2020)

Varenummer Specifikationer tekst

610191HB / 610191HW ILLUSTRIS® Scene Control panel i glas med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at 
styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til 
at gælde smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et 
frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetempe-
ratur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og intensitetskontrol
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 92 mm x 92 mm 
• Vægt: 150 g
• Materiale: glas
• Farve: sort (610191HB) / hvid (610191HW)
• Kapslingsklasse: IP30 - Bemærk: silikonebagplade kan tilkøbes, så panelet bliver IP44

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS 
           

610191PB / 610191PW ILLUSTRIS® Scene Control panel i plast med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at 
styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til 
at gælde smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et 
frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetempe-
ratur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og intensitetskontrol
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 89 mm x 89 mm
• Vægt: 90 g
• Materiale: akryl (PMMA)
• Farve: sort (610191PB) / hvid (610191PW) 
• Kapslingsklasse: IP30

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS

610191HB
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-scene-control-glas-hvid-610191hw
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-scene-control-plast-sort
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-scene-control-plast-hvid
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ILLUSTRIS® paneler
(23/12/2020)

Varenummer Specifikationer tekst

610192HB / 610192HW ILLUSTRIS® Colour Temperature Control panel i glas med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør 
det nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styrings-
mulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI 
interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensi-
tet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet og farvetemperatur
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 92 mm x 92 mm 
• Vægt: 150 g
• Materiale: glas
• Farve: sort (610192HB) / hvid (610192HW)
• Kapslingsklasse: IP30 - Bemærk: silikonebagplade kan tilkøbes, så panelet bliver IP44

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS 
           

610192PB / 610192PW ILLUSTRIS® Colour Temperature Control panel i plast med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne 
gør det nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styrings-
mulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI 
interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensi-
tet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet og farvetemperatur
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 89 mm x 89 mm 
• Vægt: 90 g
• Materiale: akryl (PMMA)
• Farve: sort (610192PB) / hvid (610192PW)
• Kapslingsklasse: IP30

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS 

https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-colour-temp-glas-sort-610192hb
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-colour-temp-glas-hvid-610192hw
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-colour-temp-plast-sort
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-colour-temp-plast-hvid
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ILLUSTRIS® paneler
(23/12/2020)

Varenummer Specifikationer tekst

610193HB / 610193HW ILLUSTRIS® Full Colour Control panel i glas med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det 
nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighe-
derne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface 
og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farve-
temperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet, farvenuance og farvemætning
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 92 mm x 92 mm 
• Vægt: 150 g
• Materiale: glas
• Farve: sort (610193HB) / hvid (610193HW)
• Kapslingsklasse: IP30 - Bemærk: silikonebagplade kan tilkøbes, så panelet bliver IP44

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS 

610193PB / 610193PW ILLUSTRIS® Full Colour Control panel i plast med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det 
nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighe-
derne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface 
og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farve-
temperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet, farvenuance og farvemætning
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 89 mm x 89 mm 
• Vægt: 90 g
• Materiale: akryl (PMMA)
• Farve: sort (610193PB) / hvid (610193PW)
• Kapslingsklasse: IP30

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS 

https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-full-colour-glas-sort-610193hb
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-full-colour-glas-hvid-610193hw
vanpee.dk/da/illustris-panel-full-colour-plast-sort
https://www.vanpee.dk/da/illustris-panel-full-colour-plast-hvid
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ILLUSTRIS® paneler
(23/12/2020)

Varenummer Specifikationer tekst

610290B / 610290W ILLUSTRIS® DALI Interface med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belys-
ningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde 
smartphones og tablets via SceneSet app’en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia 
og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og far-
vescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem.

Funktion
• Funktion: tænd/sluk, Bluetooth® forbindelse
• Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™

Forbindelser
• DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet 
• Alle kabler skal være 230 V isoleret

Strøm
• DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V 
• DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V

Mekaniske data
• Dimensioner: 89 mm x 89 mm 
• Vægt: 50 g
• Materiale: flammehæmmende PC / ABS
• Farve: sort (610290B) / hvid (610290W)
• Kapslingsklasse: IP30

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C
• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 

60669-2-1
• Direktiver: WEEE, RoHS 

613350 Underlag til ILLUSTRIS® paneler til vandret eller lodret montering. Underlaget leveres med jordterminal.

Mekaniske data
• Dimensioner: 86 mm x 86 mm x 35 mm
• Materiale: termoplastik (halogenfri)
• Farve: hvid T084
• Selvslukkende: 650° C / 30s

Drifts- og opbevaringsforhold
• Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: BS 5733
  

https://www.vanpee.dk/da/illustris-dali-interface-sort
https://www.vanpee.dk/da/illustris-dali-interface-hvid
https://www.vanpee.dk/da/underlag-til-illustris-paneler

