
Trådløs lysstyring via Bluetooth

Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW - 
0-10V - 1-10V - Bagkantsdæmpning
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Alle Casambi produkter danner automatisk et trådløst mesh netværk. Lyset kan styres via smartphones, 
tablets, Enocean tryk eller Casambi Xpress. Det kan endvidere styres via eksisterende afbryder. 

Med Casambi kan man: 
• Dæmpe lyset

• Oprette scener

• Lave tidsstyrede funktioner

• Styre lyset via sol op / sol ned

• Justere Kelvin temperaturer DT6, DT8

• Styre RGBW farver DT6, DT8

• Tænde/slukke samt skrue op/ned via trådløst tryk

• Kommunikere med smarttelefon/tablet via Bluetooth 4.0

• Styre ét eller flere armaturer via app

• Styre belysningen fra et billede

• Opsætte enkle eller komplekse scenarier med ét eller flere armaturer

• Dele dit netværk og tillade andre at styre lyset

• Oprette adgangskode

CASAMBI APP

Den nemmeste måde at styre lyset på er med Casambi app’en. Den er enkel og nem at bruge for 
førstegangsbrugeren, og med blot ét tryk er man allerede i gang med at styre lyset. Produkterne 
fra Casambi bruger Bluetooth Low Energy til at skabe en direkte forbindelse mellem mobil/tablet og 
lyskilde.

Kom godt i gang:

Casambi app’en er nem at bruge. Første gang du anvender app’en, følges disse punkter:

1.  Download app’en via Apple App Store eller Google Play store.

2.  Tænd de ønskede Casambier og armaturer.

3.  Åben app’en.

4.  Casambi app’en vil automatisk finde tilgængelige armaturer, som er tændt

5. Tryk “Tilbage” og vælg “Mine netværk”.

6. Under“Mne netværk” oprettes et nyt netværk ”Opret et nyt netværk”.

Derefter følges følgende netværksopsætning:



NETVÆRK OG DELING

For at kunne styre dine armaturer fra flere mobile enheder kan netværksindstillingerne 
ændres ved hjælp af disse 6 punkter:

1. Tryk på “Del indstillinger” og “Delingstilstand” åbnes

3. Der er 4 forskellige netværksindstillinger: 
 “Ikke delt”, “Kun Administrator”, “Adgangskodebeskyttet” samt “Åben”. 
 Vælg den indstilling, der passer dig. Dog skal du være opmærksom på, at vælges der 
 “Ikke delt”, er det kun din telefon, der kan redigere enhederne.

4. Tilføj email adresse og password for netværket.

5. Bekræft indstillingerne ved at vælge “Gem”.

5. Gå nu tilbage til forsiden og vælg ”Enheder i nærheden” .

6. Tryk på ”Tilføj” og vælg dit netvæk.

BASISFUNKTIONER

For at styre armaturerne benyttes disse grundliggende  funktioner:

1. Et kort tryk på lampe ikon for at tænde eller slukke armaturet.

2. Slide til højre eller venstre for at justere lysniveauet.

3. Slide op eller ned for at justere farvetemperaturen (dog kun hvis armaturet har Kelvin skift).

4. Tryk og hold på lampe ikonet for at få et farvehjul frem. Via dette kan man ændre farverne og  
 gemme disse. (Dog kun hvis armaturet har RGB eller RGBW).

SCENARIER (VÆLG “SCENES”)
Opsæt enkle eller komplekse scenarier med ét eller flere armaturer.
Hvert enkelt armatur i scenariet kan have forskellige lysniveauer, farver og farvetemperatur.

Det er muligt kun at bruge et enkelt Casambi produkt til at styre ét armatur eller flere Casambi pro-
dukter i systemet for at skabe den perfekte lysoplevelse.

1. Tryk på “Tilføj scene” og navngiv scenariet.

2. Vælg ét eller flere lampe ikoner, som indgår i scenariet. Du kan justere armaturerne individuelt og  
 gemme dine instillinger.

3. Når scenariet er redigeret vælges “Færdig”.

4. Hvis flere scenarier ønskes vælges “Rediger” og “+” for at tilføje flere/nye scenarier.

Hent detaljeret brugervejledning på
www.vanpee.dk -> Søg “Casambi App User Guide” 

Søg Casambi



BLUETOOTH ER HJERTET I LYSSTYRINGEN

Animation

Skift scenarier over tid, 
som trigges af sensor, 
afbryder eller app

Døgnrytme

Opsættes hvor lyset 
skifter i faste rytmer

Gruppestyring

Gruppér belysningen i ét 
bestemt område og styr 
al lyset på samme tid

Programmering

Programmering direkte
fra smarttelefon eller 

tablet

Billedstyring

Tag billeder af dine rum
 og styr lyset direkte via 

billedet

Automatisk

Oploader automatisk 
Casambi aktiverede 
enheder i det valgte 

netværk

Energibesparende

Reducer energiforbruget 
ved at lave scenarier i 

løbet af dagenSmart lysstyring

Styr lyset direkte fra  din 
smarttelefon/tablet , 

Casambi Express 
eller afbryder.



Automatisk

Oploader automatisk 
Casambi aktiverede 
enheder i det valgte 

netværk

Økonomisk

Dæmp lyset når det ikke 
er nødvendigt med så

 meget lys og spar penge

Brugervenligt

Enkel og nem for
 førstegangsbrugeren. 

Èt enkelt tryk og du er 
klar til at styre lyset

Tidsstyring

Tænd og sluk al 
belysningen på 

udvalgte tidspunkter

Netværksdeling

Del dit netværk med 
andre og giv direkte 

adgang til lysstyringen

Scenarier

Opsæt enkle og 
komplekse scenarier, 
fx. morgen, dag, aften 

og nat

Lokation

Tidsstyring opsat efter 
netværkets lokation

Energibesparende

Reducer energiforbruget 
ved at lave scenarier i 

løbet af dagen
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CBU-ASD 
Casambi Bluetooth Enhed

Casambi CBU-ASD kan konfigureres enten som 
Dali type 6, Dali type 8, 0-10V, 1-10V samt styre 
en Dali lysdæmper eller et Dali relæ. Det er muligt 
at styre både tunable white og RGBW. Enheden 
er tilpasset for integrering i armatur eller mon-
tering i dåse. Styres trådløst via Casambi app’en, 
via traditionel afbryder eller trådløst via Casambi 
Xpress.

PRODUKTOVERSIGT

CBU-TED 
Casambi Bluetooth Trailing Edge dæmper (RC)

CBU-TED er en kompakt bagkantsdæmper  for 230V 
belastninger, som styres via Bluetooth 4.0 og er for 
dæmpning af glødepærer, dæmpbare LED-lamper 
og dæmpbare LED drivere. Den kan monte-res bag 
en traditionel afbryder, i armaturet eller i dåse. 
CBU-TED er i stand til at styre op til 150W. Styres 
trådløst via Casambi app’en, via traditionel afbry-
der eller trådløst via Casambi Xpress. Enheden kan 
endvidere sættes op via “Skift Profil” som en PIR 
sensor.

Varenummer: 4508011
El-nummer: 88 67 001 008
EAN-nummer: 5707204500002

Varenummer: 4508012
El-nummer: 88 67 001 011
EAN-nummer: 5707204500019

CBU-DCS
Casambi Bluetooth Dali Enhed

CBU-DCS er en Bluetooth-kontrollerbar, Casambi-
aktiveret DALI-controller. CBU-DCS har ikke sin 
egen strømforsyning, men drives i stedet direkte 
fra en DALI-bus.

CBU-DCS kan sammen med en DALI-sensor benyt-
tes som tilstedeværelses- eller dagslysstyring, eller 
til styring af DALI-drivere. Når den bruges sammen 
med drivere, understøtter den en række indstil- 
linger, herunder Dali type 6, Dali type 8, tuneable 
white og RGBW.

Varenummer: 4508013
El-nummer: 88 67 001 257
EAN-nummer: 5707204500156
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PWM4:
Casambi 4 kanals dæmper for styring af constant 
voltage LED strip.

CBU-PWM4 kan styre op til 4 kanaler, hvilket gør 
det ideelt til styring af RGBW, tunable white (TW) 
og 4 individuelle bånd. Det maksimalt kombi-
nerede output er 6A, hvilket frit kan deles mellem 
de 4 kanaler. CBU-PWM4 er beskyttet mod 
overspænding og kortslutning.

Input 12-24 VDC
Max. output: 144W 24 VDC - 72W 12 VDC

Varenummer: 4508018
El-nummer: 88 67 001 040
EAN-nummer: 5707204500040

Xpress:
Casambi trådløst panel

Casambi Xpress er et trådløst panel, som kon-
figureres via Casambi app’en med følgende funk-
tioner:

• Med de 4 knapper kan man styre en scene, en  
 lampe eller en animation.

• Ved hjælp af plus- og minus-tasterne kan man  
 tænde/slukke lyset eller regulere lyset trinløst  
 mellem 0 og 100%.

• Med multifunktionsknapperne op og ned kan  
 man bl.a. kontrollere farvetemperatur, indirekte/ 
 direkte belysning m.m.

• 5 års batteritid

Varenummer: 4508016 - hvid
El-nummer: 88 67 001 037
EAN-nummer: 5707204500033

Varenummer: 4508017 - sort
El-nummer: 88 67 001 024
EAN-nummer: 5707204500026

PRODUKTOVERSIGT

4CH trådløst tryk
Casambi Bluetooth Batteri interface

Dette interface er designet til at forbinde en 
hvilken som helst “normal open (NO)” trykknap til 
et Casambi netværk. Forsynet via et batteri be-
høver interface ikke andre ledninger end dem, som 
forbindes mellem interface og trykknapper. Man kan 
anvende fra 1 til 4 fjedertryk, som kan konfigureres 
i app til kontrol af lamper, en gruppe af lamper, en 
scene/animation eller bare styre alle lamper i ét 
tryk. Boksen er lille nok til at passe i en hvilken som 
helst vægdåse, og ledningerne er af en størrelse, 
som vil passe i en hvilken som helst skrueterminal. 
Interfacet er kompatibelt med alle produkter, som 
er kompatible med Casambi Bluetooth netværk.

5 års batteritid.
Dimensioner: 39 x 38 x 17 mm 

Varenummer: 4508019
El-nummer: 88 67 001 053
EAN-nummer: 5707204500057
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4-Tast input modul 12-24V
Casambi Bluetooth interface

Dette interface er designet til at forbinde en hvilken som 
helst “normal open (NO)” trykknap til et Casambi netværk. 
Man kan anvende fra 1 til 4 fjedertryk, som kan konfig-
ureres i app til kontrol af lamper, en gruppe af lamper, 
en scene/animation eller bare styre alle lamper i ét tryk. 
Boksen er lille nok til at passe i en hvilken som helst 
vægdåse, og ledningerne er af en størrelse, som vil passe i 
en hvilken som helst skrueterminal. Interfacet er kompa-
tibelt med alle produkter, som er kompatible med Casambi 
Bluetooth netværk.

IP44
Dimensioner: 35 x 35 x 22 mm
Forsyning: 12-24V

Varenummer: 4508055
El-nummer: 88 67 001 477
EAN-nummer: 5707204500323

PRODUKTOVERSIGT

 
Casambi stikkontakt dæmper

Bluetooth 230V bagkant lysdæmper for 
glødelamper og dæmpbare LED lamper. 
Stikkontakt dæmperen er i stand til at 
styre op til 150W ohmsk belastning eller 
50W LED. Styres trådløst via Casambi 
app’en, via traditionel afbryder eller 
trådløst via Casambi Xpress. 

Fås i hvid og sort

Varenummer: 4508020 - sort
El-nummer: 88 67 001 066
EAN-nummer: 4260552070012

Varenummer: 4508028 - hvid
El-nummer: 88 67 001 147
EAN-nummer: 4260552070029

 
Casambi Plug & Play Switch

Bluetooth kontrollerbar enhed for on/off 
belastning, direkte plug&play i Schuko 
stikkontakt.
Kan indgå i scenarier samt opsættes til 
tænd sluk via astrologisk ur, eller al- 
mindelig timer.

IP20
Op til 3680W belastning
Max 16A
Størrelse: 86x56x45mm

Fås i hvid og sort

Varenummer: 4508032
El-nummer: 88 67 001 260
EAN-nummer: 4260552070043

Varenummer: 4508033
El-nummer: 88 67 001 273
EAN-nummer: 4260552070050
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PRODUKTOVERSIGT

 
Casambi Plug & Play Flex Sensor

Nem sensor for skiftende omgivelser. Kan 
flyttes af alle, da den blot sidder i en stik-
kontakt med medfølgende ledning. 
Der er indbygget dagslysregulering, så lyset 
nemt kan styres efter dagslysindfaldet. 
Ideelt til butikker for skiftende indretning. 
Nem at gemme væk ved at placere sensoren 
via den flade side.

IP44
Kabellængde: 1,5m
Max effekt: 0,4W
Vinkel: 100o

Detekteringsområde: 6 meter

Fås i hvid og sort

Varenummer: 4508034
El-nummer: 88 67 001 286
EAN-nummer: 4260552070104

Varenummer: 4508035
El-nummer: 88 67 001 299
EAN-nummer: 4260552070111

 
Casambi dæmper 2CH
12-48V DC

Casambi 2 kanals dæmper for styring af 
constant voltage LED bånd. Kan styre op til 
2 kanaler, hvilket gør det ideelt til styring af 
tunable white (TW) eller 2 individuelle bånd.
Det maksimalt kombinerede output er 9A, 
hvilket frit kan deles mellem de 2 kanaler. 

IP20
Input: 12-48VDC
Max. output: 108W 12VDC - 432W 48 VDC

Varenummer: 4508036
El-nummer: 88 67 001 419
EAN-nummer: 5707204500217
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PRODUKTOVERSIGT

 
Casambi dæmper 4CH
12-48V DC

Casambi 4 kanals dæmper for styring af 
constant voltage LED bånd. Kan styre op til 
4 kanaler, hvilket gør det ideelt til styring af 
RGBW eller tunable white (TW) eller 4 indi-
viduelle bånd. Det maksimalt kombinerede 
output er 9A, hvilket frit kan deles mellem 
de 4 kanaler. 

IP20
Input: 12-48VDC
Max. output: 108W 12VDC - 432W 48 VDC

Varenummer: 4508037
El-nummer: 88 67 001 422
EAN-nummer: 5707204500224

 
Casambi CBU-A2D

CBU-A2D er en Bluetooth kontrollerbar, 
Casambi aktiveret 2 kanals 0-10V/DALI kon-
troller. CBU-A2D har et universelt 100-277 
VAC input spændingsområde. CBU-A2D kan 
styre én eller to 0-10V kontrollerbare LED 
drivere, eller den kan styre en tunable white 
LED driver med to 0-10V kontrol interfaces. 
Produktet kan også konfigureres til en DALI 
funktion, hvor den kan tilsluttes en DALI LED 
driver eller DALI sensor.

Varenummer: 4508038
El-nummer: 88 67 001 480
EAN-nummer: 5707204500309

 
Casambi CO-CASARELAIS

Casambi styret relæ med 2 potentialfri 
kontaktorer. Kan styre enten HVAC eller 
on/off belastede belysninger.

IP20
Operationstemperatur: -20oC-+50oC
Max effekt: 1500VA / 6A
Dimensioner: 143x38x27mm

Varenummer: 4508020 - sort
El-nummer: 88 67 001 066
EAN-nummer: 4260552070012
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PRODUKTOVERSIGT

 
Casambi CO-CASABULB
LED lyskilde E27

CASA BULB CCT kan indgå i et Casambi
netværk på lige fod med Casambi styrede
armaturer, hvilket vil sige at man kan styre 
lyskilden via trykknapper, scenariepaneler
eller dagsregulere den via Casambi
sensorer. Med lyskilden kan man både
styre intensitet og Kelvin temperatur fra
2200 til 6900K.

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

Varenummer: 4508052
El-nummer: 88 67 001 396
EAN-nummer: 4250835514449

Varenummer: 4508053
El-nummer: 88 67 001 435
EAN-nummer: 4260552070272

Varenummer: 4508054
El-nummer: 88 67 001 448
EAN-nummer: 4260552070289

 
Casambi Sensor
For Global skinner 3-Faset

• Nem montering i skinne
• Til 3-faset skinne
• Tildel ønskede scener til sensoren via app
• Armaturer tænder og slukker automatisk 
 ved bevægelse
• Indbygget dagslyssensor – lysintensitet som ønsket
• Dag og nat opsætning – aktiverer bevægelses-
 detektering ved specifikke tidspunkter
• Aktivering/deaktivering af automatisk tænd/sluk via  
 bevægelsesdetekter via switch eller timer
• Reducerer energiforbrug

Fås i hvid og sort

 
Casambi Bluetooth ASD Dali Unit 
IP65

Vandtæt DALI enhed kan konfigureres enten som
Dali type 6, Dali type 8, 0-10V, 1-10V samt styre
en Dali lysdæmper eller et Dali relæ. Det er muligt
at styre både tunable white og RGBW. Enheden
er tilpasset for integrering i armatur eller mon-
tering i dåse. Styres trådløst via Casambi app’en,
via traditionel afbryder eller trådløst via Casambi
Xpress.

Varenummer: 450808685
El-nummer: 88 67 001 325
EAN-nummer: 5707204500262
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PRODUKTOVERSIGT

 
Casambi Bluetooth TED Dimmer 
IP65

Kompakt bagkantsdæmper for 230V belastninger, 
som styres via Bluetooth 4.0 og er for dæmpning 
af glødepærer, dæmpbare LED-lamper og dæmp-
bare LED drivere. Den kan monteres bag en trad-
itionel afbryder, i armaturet eller i dåse. CBU-TED 
er i stand til at styre op til 150W ohmsk belastning 
eller 50W LED. Styres trådløst via Casambi app’en, 
via traditionel afbryder eller trådløst via Casambi 
Xpress.

Varenummer: 450808698
El-nummer: 88 67 001 312
EAN-nummer: 5707204500279 

 
Casambi 4 kanal PWM4 Dimmer
IP65

Casambi 4 kanals dæmper for styring af constant
voltage LED strip. Kan styre op til 4 kanaler, 
hvilket gør det ideelt til styring af RGBW, tunable 
white (TW) og 4 individuelle bånd. Det maksimalt 
kombinerede output er 6A, hvilket frit kan deles 
mellem de 4 kanaler. CBU-PWM4 er beskyttet mod
overspænding og kortslutning.

Input: 12-24 VDC
Max. output: 144W 24 VDC - 72W 12 VDC

Varenummer: 450808885
El-nummer: 87 67 001 309
EAN-nummer: 5707204500286

 
CBU-Gateway

CBU-Gateway tillader “fjernadgang” på op til 2 Casambi netværk 
via Gateway eller site-funktionen i Casambi app’en. 

• Fjernadgang via LAN, WIFI eller 3G/4G 
 (Sim kort  ikke inkluderet).
• Understøtter 2 netværk via site-funktionen.
• Nem opsætning via Casambi app’en (kræver tilslutning via  
 HDMI til en PC skærm og et tastatur).
• Mulighed for at oprette timerfunktioner og scenarie-styring,  
 så dine netværk tænder og slukker sammen, eller med hver  
 deres indstillinger.

CBU-Gateway’en giver adgang til at styre dit Casambi netværk, 
uden du behøver at være forbundet via Bluetooth forbindel-
sen. Fjernstyr fx dit lys når du er på ferie, eller lav en fælles 
scenariestyring på tværs af flere Casambi netværk. I tilfælde af 
strømudfald vil CBU Gateway’en automatisk opdatere og geno-
prette alle indstillingerne og automatisk opdatere det interne ur.

Varenummer: 4508376
El-nummer: 88 67 001 406
EAN-nummer: 5707204500194
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PRODUKTOVERSIGT

Varenummer: 450PTM215B
El-nummer: 88 67 001 338
EAN-nummer: 5707204500163

Varenummer: 45072902
El-nummer: 88 67 001 341
EAN-nummer: 5707204500187

 
Casambi EnOcean tryk f/ Fuga
Ekskl. tangent 45072902

EnOcean teknologien gør, at dette tryk er batteriløst, og 
derfor ikke kræver vedligeholdelse.
Kræver NFC kompatibel tablet/telefon for aktivering.
Rækkevidde indendørs: 10 meter.
Kan styre 4 scenarier, regulere lyset op eller ned, samt 
regulere Kelvin temperatur.
Passer til FUGA materiel.
For montering på væg, fx. sammen med Fuga underlag og 
ramme.

Tangenter løse f/EnOcean tryk
Tangent + bagplade

Varenummer: 610405
El-nummer: 88 67 607 486
EAN-nummer: 5707205611646

Varenummer: 610406
El-nummer: 88 67 607 499
EAN-nummer: 5030797004061

 
Dali Repeater
Casambi Broadcast

Gør det muligt at bruge en CBU-ASD og broadcaste til 
flere armaturer med samme Dali kommando med 250 
mA (2-120 Dali-drivere).

Fås for ekstern montering (610405) og for DIN-skinne 
montering (610406).
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PIR-SENSORER

PIR HBSP: 
Casambi PIR sensor “High-bay” (Spot) 
m/dagslyssensor til anvendelse i højloftede lokaler. 
For påbygning.

230V 50 Hz.
Rækkevidde: Op til Ø5 meter.
Monteringshøjde: Op til 20 meter
Dimensioner: 63x91x91 mm

Varenummer: 4508024
El-nummer: 88 67 001 105
EAN-nummer: 5707204500101

PIR HBWD: 
Casambi PIR sensor “High-bay” (Wide) 
m/dagslyssensor til anvendelse i højloftede lokaler. 
For påbygning.

230V 50 Hz.
Rækkevidde: Op til Ø28 meter. 
Monteringshøjde: Op til 14 meter.
Dimensioner: 63x91x91 mm

Varenummer: 4508023
El-nummer: 88 67 001 095
EAN-nummer: 5707204500095

PIR HBND: 
Casambi PIR sensor “High-bay” (Narrow) 
m/dagslyssensor til anvendelse i højloftede lokaler. 
For påbygning.

230V 50 Hz.
Rækkevidde: Op til 15 x 3 meter.
Monteringshøjde: op til 12 meter.
Dimensioner: 63x91x91 mm

PIR CESR: 
Casambi PIR m/dagslyssensor. 
For påbygning.

230V 50 Hz.
Rækkevidde: Op til Ø7 meter. 
Monteringshøjde: 2,4 - 5 meter.
Dimensioner: 45x91x91 mm

Varenummer: 4508021
El-nummer: 88 67 001 079
EAN-nummer: 5707204500071

Varenummer: 4508022
El-nummer: 88 67 001 082
EAN-nummer: 5707204500088
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PIR-SENSORER

PIR CEFL 
Casambi PIR sensor m/dagslyssensor. 

For indbygning via et Ø73/75 mm hul med en 
dybde på min. 78 mm.

230V 50 Hz
Rækkevidde: Op til Ø7 meter
Monteringshøjde: 2,4 - 5 meter
Dimensioner: 79x85x85 mm

Varenummer: 4508025
El-nummer: 88 67 001 118
EAN-nummer: 5707204500118

PIR-sensor IP42
230V, 140°, Ø8 meter

Kombineret med CBU-TED kommunikerer   
denne PIR-sensor trådløst.

Rækkevidde: 8x6 meter i 2,5 meters højde.
Lux-sensor for skumringsfunktion 10-1275 lux.
Timerfunktion fra 10 sek. til 99 min.
Velegnet i gangarealer.

Varenummer: 48942
El-nummer: 39 24 489 429
EAN-nummer: 3414970595249

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 linse-
typer (halv cirkel, korridor, flad og konveks).
Påbygning også muligt (tilkøb). Trykindgang på 
sensor for styring via fjederkontakt.  

230V 50 Hz
Rækkevidde: op til Ø12 meter
Montagehøjde: 3 meter
Dimensioner: Ø78 x 75,2mm

Varenummer: 450HBIR30/CA
El-nummer: 88 67 001 370
EAN-nummer: 5707204500170

Casambi trådløs Enocean PIR

• Sender trådløs informationer til andre enheder, når  
 bevægelse detekteres og ved faste intervaller.
• Sensoren oplader sig selv ved hjælp af om- 
 givende lys for derved, at kunne power sensorerne  
 og tilslutte trådløs kommunikation.
• Konfiguration via simpel brugeropsætning i app.
• Kræver NFC kompatibel tablet/telefon for aktivering.

Varenummer: 450EMDCB
El-nummer: 88 67 001 451
EAN-nummer: 5707204500293
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