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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 innovativt udvalg af 
kvalitetsprodukter og systemer. Herunder en række ydelser som fx rådgivning, undervisning, projekte- 
ring og programmering. Gennem samarbejdet med nogle af Europas dygtigste leverandører kan vi til-
byde en bred palette af kvalitetsprodukter.

I denne brochure viser vi med illustrationer og tekst de mange løsninger og muligheder, vi kan tilbyde. 
Vi håber, at disse sider vil være til inspiration ved kommende projekter, store som små, både når det 
drejer sig om valg af belysningsløsninger, men også når der skal vælges elmateriel såsom tavler, kom-
ponenter og dåser.

Vores styrke er vores engagerede og dedikerede medarbejdere med høj teknisk know-how, som kender 
betydningen af god kundeservice. Der vil derfor altid være en kompentent medarbejder, der kan bistå 
med råd og vejledning ved enhver henvendelse.

Desuden har vi stor fokus på lager og logistik, således at vi hurtigt og effektivt kan levere de varer, vores 
kunder efterspørger.

Via vores hjemmeside kan du logge ind i e-shoppen med mulighed for at afgive ordrer på alle tider af 
døgnet. Det er også her, du finder information om hvert enkelt produkt med beskrivelser, tekniske de-
taler, billeder m.m. Kataloger, brochurer, datablade, installationsvejledninger, kvikguides, beregninger 
m.m.m., kan  downloades fra vores hjemmeside, og her finder du også videoer fra vores leverandører 
med information om produkterne samt diverse instruktionsvideoer.

I oktober 2010 overtog det svenske firma Lagercrantz Group samtlige aktier i Vanpee A/S, og firmaet 
blev i den forbindelse introduceret på Børsen. Med salget til Lagercrantz har Vanpee fået en finansielt 
stærk og langsigtet ejer, som betyder, at udviklingen og ekspansionen af virksomheden kan fortsætte 
med fuld kraft.



Helvars belysningsløsninger er innovative og forudsige-
lige og benytter både trådløse og tilsluttede teknologier. 
De findes i tusinder af projekter over hele verden - lige 
fra verdens største lufthavn i Istanbul til standalone løs-
ninger i små rum. Med en bred vifte af produkter de-
signer Helvar åbne og fleksible løsninger til belysning, 
idriftsættelse, programmering og brug. 

Helvar har hovedkontor i den finske by Karkkila, mens 
deres lysstyringssystemer udvikles og produceres i Dart-
ford, England. Vanpee er i dag certificeret Helvar partner 
i Danmark.

Scandic Hotel FirkantenScandic Hotel Firkanten

Ny Carlsberg GlyptotekNy Carlsberg Glyptotek OperaenOperaen
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Intelligente Routerløsninger eller
Simple Dali løsninger
Ønsker man funktioner som dagslysstyring, farveskift eller 
integration med et BMS-system skal man vælge en router-
løsning. Routeren placeres i forsyningstavlen, hvorfra føres 
installationskabel til styring og forsyning af Dali spoler samt 
PIR og tryk. Programmering foregår via Designer Software 
fra Helvar. Kan bruges i stort set alle belysningsanlæg inde 
og ude - stort og småt.

Det er også muligt at lave  en enkel løsning, hvor lyset tæn-
des, slukkes og dæmpes manuelt, og forskellige scenarier 
vælges på panelet. Her skal blot vælges en Helvar strømfor-
syning og et betjeningspanel. Denne løsning kræver ingen 
programmering. 

ActiveAhead: Intelligent trådløs lysstyring
ActiveAhead bruger sensordata og kunstig intelli-
gens (AI) til at genkende og huske brugernes be-
vægemønstre. Med ActiveAhead styres lyset derfor 
på baggrund af brugernes adfærd.

Med Helvars ActiveAhead™ App kan man konfigu-
rere og styre parametre, grupperinger, armaturer 
m.m.

Markedet for belysningsstyring har udviklet sig hen 
mod løsninger, der integrerer styring og belysning, 
og Vanpee har derfor valgt at følge denne udvikling 
ved at udvikle energieffektive LED-armaturer med 
indbygget ActiveAhead.

Illustris: Stilfulde skræddersyede paneler
Illustris kan leveres som kundespecifikke og skræd-
dersyede paneler, som kan designes helt efter eget 
ønske, så det passer til individuelle behov og præfe-
rencer. Panelerne fås i glas eller plast og giver bru-
gerne mulighed for at styre fire lysscenarier samt 
justere på lysstyrke og kelvingrad.

Illustris er en velegnet løsning til hospitalssektoren, 
da glaspanelet er let at rengøre og tåler hyppig ren-
gøring med flydende rengøringsmidler.

Døgnrytmelys
Døgnrytmelys efterligner det naturlige lys og skifter 
farve og intensitet i løbet af dagen. Ved at benytte 
døgnrytmelys kan man kunstigt stimulere hormon-
produktionen og den naturlige døgnrytme. Forsk-
ning har vist, at dette kan være med til at dæmpe 
depression, angst og træthed. Vanpee har leveret 
Dali døgnrytmestyring til adskillige projekter inden 
for sundhedsvæsenet og plejesektoren.



For at kunne yde den bedste support og service har to af 
vores medarbejdere været på Casambis træningscenter 
i Espoo i Finland, hvor de har gennemgået en intensiv 
træning. Dette har resulteret i to Casambi certificeringer, 
og begge er nu klædt godt på til at hjælpe vores kunder 
i alle situationer.

Casambi blev grundlagt i 2011, og i dag er det finske 
firma helt klart markedsleder inden for moderne trådløse 
lysstyringssystemer baseret på Bluetooth Low Energy.

Vanpee er den eneste officielle forhandler af Casambi 
produkter i Danmark, så køber du Casambi hos os, får 
du samtidig teknisk support på dine produkter. 
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Instruktionsvideoer

Med Vanpee’s Casambi instruktionsvideoer får du ad-
gang til hurtig hjælp. Videoerne er korte og præcise og 
giver god hjælp med programmeringen af belysningen i 
Casambi app’en samt viser, hvordan man tilføjer enhe-
der, tryk og sensorer, opretter scenarier, animationer og 
meget mere.

Kurser

Vanpee afholder Casambi kurser i egne lokaler i Brøndby så-
vel som flere steder i Jylland. Casambi kurset giver et gene-
relt overblik over Casambis produkter, og gennem praktiske 
øvelser opnås et indgående kendskab til funktioner og pro-
grammering i Casambi app’en, herunder bl.a. hvordan man 
opsætter enkle og komplekse scenarier, laver tidsstyrede 
funktioner, deler netværk m.m.

Casambi integreret med Helvar løsninger
Som noget helt særligt forhandler Vanpee en trådløs DALI 
gateway fra Casambi, som integrerer Casambi med Helvars 
løsninger. Lysstyring bliver gjort nemmere og smartere, da 
man trådløst kan styre Casambi armaturer med Helvar DALI 
routere.

Dali Gateway fra Casambi kontrolleres via Bluetooth og skal 
blot tilsluttes på Helvar routerens DALI bus, hvorefter den 
registrerer Casambi styrede armaturer, lysdæmpere og Ca-
sambi E27 lyskilde.

Casambi-løsningen er baseret på Bluetooth Low Ener-
gy, der som standard er indbygget i enhver smartphone, 
tablet og smart ur og er det største Bluetooth-baserede 
lysstyringssystem på markedet.

Der er tusindvis af kompatible armaturer, drivere og 
kontrolenheder i Casambi Ready systemet – og antal-
let vokser dag for dag. Casambi er et trådløst system, 
hvor armaturer og andre enheder kommunikerer direkte 
med hinanden. Lyset kan styres via smartpones, tablets, 
Enocean tryk eller Casambi Xpress tryk. Det kan end-
videre styres via eksisterende afbryder. I modsætning 
til Wi-Fi-baserede belysningssystemer, er Casambi ikke 
afhængig af en router eller gateway til at kommunikere 
med dine belysninger.

Casambi armatur 
Vanpee har udviklet et armatur med indbygget Casambi. 
Denne løsning er baseret på Bluetooth Low Energy, og 
lyset kan programmeres direkte fra en smartphone eller 
tablet. Løsningen med Casambi armaturer giver stort set 
uendelige muligheder for valg af tilbehør, såsom Casambi 
lyskilder, relæer, lysdæmpere, sensorer, tryk og paneler. 



Mulighederne er mange, når arkitektur og belysning går hånd i hånd. Med den rette belysning af bygninger, facader og 
kunst m.m. kan man fremhæve form og æstetik, og med Color Kinetics fremstår bygninger, broer, tunneller mere elegante 
og storslåede og er med til at skabe ny opmærksomhed.

Som officiel forhandler af Color Kinetics i Danmark kan Vanpee tilbyde dynamiske LED-belysningssystemer med et sorti-
ment, der indeholder både LED armaturer i TW/RGB samt DMX styring.
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Color Kinetics’ banebrydende teknologi giver mulighed 
for at indstille millioner af farver og nuancer af hvidt lys 
med stor præcision. 

Med IntelliHue-armaturer kan farvetemperaturen ind-
stilles lige fra de rødlige varme nuancer i 2000-2500 
Kelvin, til dagslys og helt op til de blålige kolde nuancer 
i 7000-10000 Kelvin.

Paneler med lys, struktur og dynamisk indhold
Luminous Textile fra Color Kinetics er stofpaneler med flerfarvede LED-dioder. Panelerne findes i mange forskellige 
størrelser og kan arrangeres på utallige måder, så du helt selv kan vælge den rigtige sammensætning. Opret en stor 
stemningsvæg med flere paneler side om side, følg stigningen af en trappe med forskudte paneler, eller placer pane-
lerne individuelt på væggen og vis indhold på tværs af dem.

Dynamisk, arkitektonisk LED-belysning

Graze Compact er et lineært armatur af høj kvalitet til 
udendørs brug. Armaturet fremhæver arkitektoniske 
detaljer som støbninger, buegange og vinduer.

Graze Compact
Har du brug for at lave flotte lyseffekter og oplyse byg-
ninger, facader m.m. kan du hos Vanpee leje DMX udstyr 
til events, kulturbegivenheder, sportsarrangementer og 
lignende, 
I forbindelse med udlejning kan vi også tilbyde at pro-
grammere anlægget op efter ønske.

Udlejning af DMX udstyr



Extronic Elektronik blev grundlagt i 1973 med udvik-
ling af bilalarmer og alarmsystemer som en vigtig del af 
forretningen. I 1980’erne underskrev Extronic en distri-
butøraftale med det israelske firma Visonic, der produ-
cerede centralapparater og detektorer til tyverialarmer. 
Blandt detektorerne var en IR-detektor til lysstyring, der 
førte Extronic til et nyt marked: lysstyring via personde-
tektering.

I 1990’erne introducerede Extronic en akustisk detek-
tor, som var i stand til at opfange såvel hørbare som 
ikke-hørbare lyde. Vanpee er i Danmark forhandler af 
alle Extronics produkter, og dermed både de akustiske 
detektorer og PIR sensorer til detektering af tilstedevæ-
relse.
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Akustiske detektorer gør det muligt at styre belysningen 
i lokaler, hvor det ikke er teknisk muligt eller økonomisk 
forsvarligt at styre med anden teknik. Særdeles velegnet 
til lukkede rum som trappeopgange, vinklede korridorer, 
baderum, toiletter, P-huse, lagerlokaler etc. Med aku-
stisk detektering kan man styre lyset ved hjælp af lyd. 
Så længe der er lyd, er der lys, og der er ingen skjulte 
eller døde vinkler. Detektoren registrerer både hørbare 
og ikke hørbare lydbølger, og derfor vil lyset tænde, så 
snart man fx. trykker et dørhåndtag ned.

Akustisk lysstyring

En PIR-sensor kaldes også en bevægelsessensor, der re-
gistrerer, om der er personer tilstede inden for det de-
tekterede område. I fx. elevatoropgange vil det være en 
fordel at bruge PIR-sensorer kompletteret med en hjæl-
pedetektor. 

Extronic kan tilbyde flere typer PIR-sensorer og et utal af 
forskellige linser til optimering af detekteringsfeltet.

PIR Detektering

Både PIR-sensoren og den akustiske detektor har sine 
begrænsninger. Det medfører, at en kombination af PIR- 
og akustisk detektering ofte giver den optimale løsning. 
Når man træder ind i et lokale tændes belysningen til 
normalt niveau af den akustiske hjælpedetektor, som 
detekterer de infralyde, som opstår, når en dør åbnes. 
Belysningen forbliver tændt på normalt niveau, så længe 
der registreres tilstedeværelse af PIR-sensoren. Når der 
ikke længere registreres tilstedeværelse, dæmpes belys-
ningen til et grundlysniveau, indtil næste gang, nogen 
går ind i lokalet.

Kombinationsdetektering



Siden grundlæggelsen i 1904 har Legrand tilpasset sig markedsudviklingen, og hvad der startede som et porcelænsværk-
sted i Limoges i Frankrig, er Legrand nu en af de helt store spillere på det elektriske verdensmarked. Legrand Group har i 
dag omkring 32.000 ansatte og er repræsenteret i mere end 180 lande. 

I Danmark er Vanpee Legrands agent inden for tavlekomponenter, gruppetavler, ledningskanaler, ledningsmærker, tyller 
og meget mere. Spørg efter det, der ikke er nævnt på disse sider.
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DIN-skinne komponenter
Fejlstrømsafbrydere
Automatsikringer
Kombirelæer
Maksimalafbrydere
Transientbeskyttelse
Gnistdetektorer
Kontakture
Kontaktorer
Omskiftere
Kiprelæer
Tidsrelæer
Trappeautomater

Tavler og skabe
Gruppetavler for påbygning og indbygning
Gruppetavler til industriel og udendørs brug
Stålskabe og rustfri stålskabe
Polyesterskabe
Stigeledningskanaler

Industriprodukter
Transformere
Rækkeklemmer
Opmærkning
Ledningskanaler
Tyller
Tryk



Gustav Hensel GmbH blev grundlagt i 1931 i Lennestadt i 
Tyskland og er i dag markedsførende inden for fremstillingen 
af innovative elektriske installationer og fordelingssystemer. 
Sammen med moderselskabet i Lennestadt sørger adskillige 
datterselskaber i både Tyskland og i udlandet samt partnere 
i mere end 60 lande for en konstant, stærk international til-
stedeværelse. 

Hensel er i Danmark repræsenteret af Vanpee, som kan 
tilbyde et stort sortiment af bl.a. forgreningsdåser, KV 
gruppetavler og MI fordelingstavler.
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Forgreningsdåser til ethvert formål
Det er Hensels målsætning hele tiden at udvikle og optime-
re den originale dåse, samt altid at kunne tilbyde en dåse 
til ethvert behov. Om det er en dåse til indendørs installati-
on, en vejrbestandig dåse til udendørs installation, en helt 
vandtæt dåse med tætningsgel eller en  dåse, som beskyt-
ter og opretter fuld beskyttelse ved brand, så kan den helt 
rigtige dåse findes i Hensels sortiment. 

Udover at fremstå i et moderne design i en flot afrundet 
form  har Hensels dåser en lang række fordele og funktioner 
samt et bredt udvalg af tilbehør.

KV Gruppetavler
Hensels KV gruppetavle er en kompakt, brugervenlig løsning med gum-
mimembraner eller udslagsblanketter til kabelindføring. Tavlerne er som 
standard inklusive alle nødvendige dele, såsom FIXCONNECT® klemme-
teknologi for PE og N, kabelafdækning, sænkbare DIN skinner med en-
destop til korrekt montering af udstyr, plombérbar transparent dør samt 
integreret tilbehørsskuffe.

MI Fordelingstavler
MI er et modulopbygget kassesystem, IP 65 for sammen-
bygninger og sælges både som løsdele og som komplet kas-
se med alt tilbehør op til 630A. Den foretrukne fordelings-
tavle i plast blandt industrikunder og tavlebyggere.

Med ENYGUIDE kan man selv designe sin tavle, og program-
met tilføjer selv det nødvendige tilbehør som fx skillevægge 
og sideplader.

ENYSTAR Modulsystem
ENYSTAR er et kombinerbart kassesystem til mon-
tering af fordelingstavler på op til 250A. De kan 
bruges til både indendørs og beskyttet udendørs in-
stallationer, men er især velegnede til hårde miljøer 
som f.eks. industrielle og kommercielle bygninger. 
Hensel tilbyder et stort udvalg i forskellige størrelser 
samt en lang række tilbehør. 
Med ENYGUIDE kan man designe og planlægge 
layout for sin ENYSTAR.



Doepke blev grundlagt i 1956, og var de første til at udvikle, 
producere og sælge fejlstrømsafbrydere. Det var en vanskelig 
forretning i begyndelsen, da fejlstrømsafbrydere hverken var 
særlig kendte eller obligatoriske i denne periode. 
Doepke har i dag mere end 230 ansatte og kan tilbyde et af 
de mest varierede og omfattende sortimenter af fejlstrøms-

afbrydere. Doepke har to datterselskaber i henholdsvis 
England og De Forenede Arabiske Emirater, og deres 
produkter bliver solgt i mere end 40 lande.

Vanpee forhandler Doepkes fejlstrømsafbrydere, kom-
biafbrydere samt maksmalafbrydere type B i Danmark.
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Fejlstrømsafbryder / Kombirelæ Type B
Med den stigende efterspørgsel efter bl.a. frekvensom-
formere, solcelleanlæg og kranstyringer, hvor fejlstrøms-
relæ type B er påkrævet, er efterspørgslen efter fejl-
strømsafbrydere af type B derfor steget i samme takt. 
Vanpee kan tilbyde både HPFI, PFI og kombirelæ AC/DC.

Fejlstrømsafbryder til ladestationer
Opladning af elbiler kræver en speciel elinstallation med 
ekstra beskyttelse. Doepke har specialdesignet en fejl-
strømsafbryder, type A med DC-detektering, som be-
skytter ladestationer og stikkontakter til opladning af 
elbiler. Fejlstrømsafbryderen er udelukkende designet 
til brug i ladestationer eller i vægbokse til opladning af 
elektriske køretøjer.

Maksimalafbryder Type B
Vanpee forhandler et stort udvalg af Doepkes maksimal-
afbrydere  type B, som beskytter udstyr, kabler og lednin-
ger. Maksimalafbryderne er AC/DC følsomme og beskyt-
ter mod pulserende AC strømme, og glatte DC-strømme 
ved frekvenser op til 150 kHz. Doepkes maksimalafbry-
dere type B er specielt velegnet til beskyttelse af sy-
stemer med elektronisk udstyr, fx frekvensomformere, 
solceller, kranstyringer og industrianlæg.



Med ønsket om at ville designe og producere en lille kompakt 
samledåse til kabler, som var mere holdbar, praktisk i brug og 
giftfri, blev Raytech grundlagt i 1995 i Milano.

Lidenskab for design og innovation har gjort det muligt for 
Raytech at udvikle sig ekstremt hurtigt uden nogensinde at 
gå på kompromis med kvaliteten. I et stadigt mere konkur-
rencedygtigt og hurtigt marked, er Raytech kendt som en for-
løber for de bedste og mest opfindsomme teknologier inden 
for deres felt. For at sikre den høje kvalitet bliver Raytechs 
produkter testet og certificeret i egne laboratorier.

Raytech har etableret et distributionsnetværk, som om-
fatter 40 lande verden over.

I Danmark markedsfører Vanpee de små kompakte   
samledåser, som leveres klar til brug fyldt med blød og 
giftfri gel. Med en IP klasse 68 er de både støv- og vand-
tæt og kan både graves ned og nedsænkes i vand. 

Endvidere kan vi tilbyde forskellige slags gel til på- og 
efterfyldning i dåser.



19.



Vanpee A/S · Gammelager 15 · 2605 Brøndby 
Telefon: 44 85 90 00

www.vanpee.dk  · info@vanpee.dk 06
20

21

Hoteller og restauranterSkoler og institutionerSport og idræt

Butikker & Shoppingcentre

Kirker

Transport og parkeringsanlæg

Udendørs anlæg

Kunst og Kultur

Industri

Hospitaler og sundhedsvæsen Kontorer og kontorbygninger Boliger og ejendomsselskaber
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