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Lysstyring til kontorer
Belysningsløsninger til kontormiljøet skal være energieffektive og designet til at øge medarbejdernes velbefindende på arbejdspladsen med det korrekte lys i enhver situation. Det kolde blå lys benyttes, hvor det er vigtigt
med laserskarp koncentration, og de varme toner i områder, hvor der er behov for dæmpet, afslappende belysning. Vanpee kan tilbyde belysningsløsninger til ethvert behov, lige fra den simple stand alone løsning til store,
avancerede routerløsninger.

Anvendelsesområder
I kontorbygninger er der mange forskellige rum, som kræver forskelligt lys til de opgaver og aktiviteter der udføres. Typisk kan der være tale om:

•
•
•
•
•
•
•
•

Enkeltkontorer
Åbne kontorlandskaber
Gangarealer
Mødelokaler
Receptioner
Kantiner
Trapper
Toiletter

På næste side finder du en oversigt over de løsninger, Vanpee kan tilbyde til disse områder.
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Løsninger
Router løsning fra Helvar
Helvars Dali system tager udgangspunkt i en programmerbar enhed kaldet en router
eller controller, som placeres i eltavlen. Via to ledninger (en bus-forbindelse) sikrer
routeren Dali kommunikation mellem alle Dali enheder i bygningen. Det betyder,
at styresystemet er fleksibelt uden decentrale styrebokse. Flytning af skillevægge
eller ændring af indretningen vil ikke kræve indgreb i kabelføringen, men skal blot
programmeres.

ActiveAhead fra Helvar
ActiveAhead fra Helvar er en tilpasningsdygtig og energibesparende løsning,
der bruger sensordata og kunstig intelligens til at genkende og huske brugernes
bevægemønstre. ActiveAhead vil derfor tænde, inden man træder ind i et rum. I fx
gangarealer vil lyset tænde, inden man går ind i området og hurtigt dæmpe ned efter
rummet forlades for derefter at slukke helt.

Akustisk lysstyring fra 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 detektering skal
bruges i lukkede rum, hvor der ikke er forstyrrende lyde og er derfor i kontormiljøer
mest velegnet på fx toiletter og lukkede gangarealer.

Trådløs lysstyring fra Casambi
Casambi er markedsleder inden for moderne trådløse lysstyringssystemer baseret på
Bluetooth Low Energy. I Casambi app’en kan man styre lyset fra enhver mobil enhed
hvad enten det er 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 trådløs DALI gateway. Lysstyring bliver gjort nemmere og
smartere, da man trådløst kan styre Casambi armaturer med Helvar DALI routere.

Color Kinetics
Luminous Textile fra Color Kinetics er stofpaneler med flerfarvede LED-dioder, som
skaber en dekorativ funktion til fx receptioner og mødelokaler. Disse fantastiske
stofpaneler giver en positiv atmosfære i rummet, og kun fantasien sætter begrænsning
for de uendeligt mange muligheder.

Tavler og komponenter fra Legrand og forgreningsdåser fra Hensel
Vanpee kan også tilbyde alle de produkter, som er helt nødvendige for en el-installation,
men som man ikke umiddelbart forbinder med en lysstyring. Her tænker vi naturligvis
på gruppetavler og dertilhørende komponenter samt forgreningsdåser, som er en
uundværlig del i enhver bygning.
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Casambi - trådløs styring til Holbæk Kommune
Holbæk Kommune er i gang med at energioptimere sin administrationsbygning centralt i byen, hvor de gamle
spots bliver udskiftet med intelligent belysning. Højager Belysning står bag renoveringsprojektet, og de har valgt,
at Casambi produkter skal spille en stor rolle som trådløs styring af belysningen. Et af kravene har været, at man
skulle kunne flytte meget rundt og ændre rummenes funktioner, fx. ved at flytte skillevægge. Med Casambi løsningen er det nemt at ændre belysningen uden at skulle trække ekstra styreledninger.
Bluetooth er begrænset af sin rækkevide. Så længe enhederne har mulighed for at tale sammen, er der ingen
problemer, men stål og beton er gift for kommunikationen. Løsningen er mesh-netværk. Alle enhederne kan på
den måde tale gennem hinanden, hvilket løser udfordringen med rækkevidde. Det gør sig også gældende på
projektet i Hobæk.
Med nogle få tryk på en app kan man kommunikere direkte med den enkelte enhed og i fællesskab på hele netværket, ligesom man via en gateway kan gå på udefra til support og fejlretning. Det gør systemet brugervenligt
uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Casambi-enhederne bliver koblet til Dali-armaturerne i loftet. Samtidig registrerer sensorer, hvordan belysningen
skal være i forhold til brugen af lokalerne og dagslyset, der løbende ændrer sig. Derudover er der opsat tryk, der
kommunikerer uden brug af kabler eller batteri med belysningen.

iPaden er et helt centralt arbejdsredskab, når der skal programmeres og foretages korrekte indstillinger til belysningen.
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Louis Poulsens Hovedkontor og Showroom
Den danske belysningsvirksomhed
Louis Poulsen er rodfæstet i den skandinaviske designtradition, hvor form
følger funktion. Deres produkters
funktion og design er skræddersyet til
at afspejle og understøtte rytmen i det
naturlige lys.
I 2019 skiftede Louis Poulsen adresse
til Kuglegården på Holmen i København, hvor de nu har deres hovedkvarter og showroom.
Vanpee havde den store fornøjelse at
levere Helvar lysstyring til Louis Poulsens nye hovedkvarter med en løsning, der er baseret på Digidim routere, og hvor belysningen hovedsageligt
styres via iPads.
Vanpee’s teknikere har stået for programmering af anlægget, og der er på
hver etage programmeret forskellige
scenarier.

Color Kinetics DMX lysstyring til CPH Light Festival 2021
Lysværket Mangfoldighedens Porte er designet af lysdesigner Jakob Kvist og kan opleves uden for Louis Poulsens hovedkvarter i Kuglegården fra den 5. til 27. februar 2021. Lysværket er tilgængeligt både fra søsiden og
inde fra selve gården og kan tilgås gennem de store porte ud til Københavns Kanal og Holmen.
Vanpee har leveret 24 ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 LED-armaturer fra Color Kinetics, som lyser Kuglegårdens facader og porte op. Armaturerne bruger den gennembrydende IntelliHue teknologi fra Color Kinetics,
som gør det muligt at skabe millioner af forskellige mættede farver og pasteller såvel som farvet og Tunable
White (TW) lys. Med IntelliHue teknologien opnås en højere CRI - større end 90 CRI - hvilket sikrer hvidt og
farvet lys af høj kvalitet. Tre Color Kinetics Data Enabler Pro leverer data og strøm til systemet.
LED-armaturerne vil projektere farvet lys op på bygningerne og opfordre besøgende til at gå på opdagelse og
udforske Kuglegårdens helt særlige arkitektur og historik. Mangfoldighedens Portes karakteristiske brug af farveovergange er en hyldest til de multifacetterede kultur- og handelsinstitutioner i området.
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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 til vores kunder.
Vi har i mange år været leverandør af lysstyringsløsninger og elmateriel til kontorer og
kontorbygninger i Danmark. Her er et lille udvalg af de kontorer, hvor vores produkter
og løsninger er blevet anvendt.

Louis Poulsen hovedkontor
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