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Dali lysstyring fra Helvar
Ønsker man funktioner som dagslysstyring, farveskift eller integration med et BMS-system, er det oplagt at væl-
ge en Helvar routerløsning. Programmering foregår via Designer Software fra Helvar. 

Det er også muligt at lave en enkel løsning, hvor lyset tændes, slukkes og dæmpes manuelt, og forskellige sce-
narier vælges på panelet. Her skal blot vælges en Helvar strømforsyning og et betjeningspanel. Denne løsning 
kræver ingen programmering.

Vanpee har leveret adskillige Helvar løsninger til forskellige tunneler, togstationer, parkeringsanlæg m.m. Som 
eksempel kan nævnes den 4,9 kilometer lange og 10 meter brede Vágartunnel, der forbinder Thorshavn med 
Vágar Lufthavnen på Færøerne. Lyset styres af 6 stk. Helvar 910 routere, og armaturerne er programmeret såle-
des, at lysintensiteten falder, mens man kører igennem tunnelen og stiger så igen til 100% inden man kører ud 
af tunnelen, så øjnene når at vænne sig til dagslyset.

Et andet eksempel er perrontunnelen under Københavns Hovedbanegård, hvor lyset er programmeret med døgn-
rytme, så det følger solens position fra solopgang til solnedgang alle årets dage.

• Før og efter skumring dæmpes lyset til 10% og 2200 Kelvin.

• Lige før solopgang starter belysningen på 20% lysstyrke og derefter følges solens kurve den pågældende dag.

• Når solen står højest på himlen er lyset programmeret til 100% lysstyrke og 5000 Kelvin. Herefter dæmper 
lyset, så det følger solens kurve ned til 20% og 2200 Kelvin ved solnedgang og ned til 10%, når tusmørket 
ender.

Vágartunnelen, Færøerne

Den Kongelige Perrontunnel under Københavns Hovedbanegård
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Parkeringsanlæg med Extronic

Åbne P-anlæg
I parkeringsanlæg i flere plan eller med åbning til det fri anbefales det at anvende persondetektering med 
PIR-sensorer. Dette gør det også muligt at opdele store anlæg i flere zoner, for på den måde kun at tænde be-
lysningen i den eller de zoner, der er i brug. Ved hjælp af en lyssensor kan belysningen skifte mellem et ”dag-
program” og et ”natprogram”, Når der registreres bevægelse vil belysningen om dagen aktiveres i ”Højt niveau” 
80-100% og efter mørkets frembrud ca. 30%. Forskellen på lysniveauet om dagen og natten betyder, at øjnene 
lettere tilpasser sig lyset ved ind- og udkørsel fra parkeringsanlægget.

Lukkede P-anlæg
I lukkede etplans parkeringsanlæg er den akustiske teknik fra Extronic uovertruffen, da lyset tænder, allerede 
inden man kører ind. Den akustiske detektor med tilhørende mikrofon er det centrale element i akustisk lyssty-
ring, hvor lyset styres ved hjælp af lyd. Så længe der er lyd, er der lys. Detektoren registrerer både hørbare og 
ikke-hørbare lydbølger, så man behøver ikke at tage hensyn til skjulte eller døde vinkler. Der er mulighed for 
tilslutning af andre systemer - fx bom-system og PIR-sensorer.
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Hensel forgreningsdåser til ubeskyttet udendørs installation
Metro Cityringen M3 blev indviet i september 2019 og forbinder København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Ve-
sterbro og Frederiksberg med sine 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler. Der er 17 underjordiske stationer 
på linjen, hvoraf to af dem, Frederiksberg og Kongens Nytorv, har forbindelse til de øvrige metrolinjer. Til dette 
projekt var Vanpee leverandør af Hensels Enycase KF dåser, som er beregnet til ubeskyttet udendørs installation. 
KF-dåsen er udført i polycarbonat, er halogenfri, UV-bestandig, regntæt og temperaturbestandig. Udover at frem-
stå i et moderne design i en flot afrundet form har Hensels dåser en lang række fordele og funktioner samt et 
bredt udvalg af tilbehør. Fås i enten sort eller grå.

Legrand ledningskanaler
Med sit innovative design og mange lækre detal-
jer er Legrands opslidsede kanaler et ideelt valg 
til næsten enhver industriel applikation, hvor 
det er nødvendigt at organisere og holde styr på 
kabler og ledninger - ikke mindst inden for vind-
mølleindustrien.

Med specielt klippeværktøj kan sidevæggenes 
fingre let fjernes, så kanalen kan tilpasses i 
længden, eller et udsnit af fingrene kan fjernes 
for at påsætte evt. tilstødende kanal. De afrun-
dede hjørner forhindrer skader på hænder og 
materiale.

Kanalerne er udført i blyfri plast og leveres i 
længder af 2 meter incl. låg.

Fås i størrelser fra B15xH25mm - B120xH80mm.
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Doepke fejlstrømsafbryder til ladestationer

Med den teknologiske udvikling og grønne omstilling er flere be-
gyndt at købe biler, som kører helt eller delvist på el. Det kræver 
dog en speciel elinstallation med ekstra beskyttelse at kunne 
oplade en elbil. Doepke har specialdesignet en fejlstrømsafbry-
der, type A med DC-detektering, som beskytter ladestationer 
og stikkontakter til opladning af elbiler. Fejlstrømsafbryderen er 
udelukkende designet til brug i ladestationer eller i vægbokse til 
opladning af elektriske køretøjer.

Raytech små samledåser med gel til udendørs brug

I Danmark markedsfører Vanpee de små samle-
dåser fra Raytech, som er perfekte til udendørs 
formål. Samledåserne er fyldt med blød og giftfri 
gel, og med en IP-klasse 68 kan de bruges til 
nedgravning af installationer eller installationer i 
vand, da de er både støv- og vandtætte.

Samledåserne er særdeles alsidige og nemme 
at anvende. Med et simpelt kliksystem åbnes 
og lukkes dåserne, og de kan altid genåbnes for 
eventuel vedligeholdelse af installationen.
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Patienternes P-hus,  Vejle Sygehus Ladestation, Knudshoved Metro Cityringen

Vágartunnelen, Færøerne Københavns Hovedbanegård Skoletunnel,  Albertslund

Busterminal, HolstebroPeter Bangsvej Station, FrederiksbergParkeringskælder, Panum

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 transport- og 
parkeringsanlæg i Danmark. Her er et lille udvalg af de anlæg, hvor vores produkter og 
løsninger er blevet anvendt.


