
TRÅDLØS LYSSTYRING



DALI+  
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DALI-protokollen er designet til kablet tilslutning af enheder. I mange applikationer, særligt IoT, har trådløs dog nogle fordele – for 
eksempel spares installationstid og –omkostninger, da det ikke er nødvendigt at føre ekstra ledninger. Derudover øges fleksibilite-
ten, da trådløse løsninger gør det nemt at placere lys, enheder og sensorer forskellige steder. 

DALI Alliance har taget to forskellige tilgange til trådløs lysstyring som specificerer muligheden for tilslutning mellem kablede og 
trådløse løsninger:
1. Gateways mellem DALI og populære trådløse standarder, herunder Bluetooth Mesh og Zigbee, er blevet standardiseret. 
2. DALI Alliance har defineret DALI+, som er en specifikation for trådløs og IP-baseret DALI, som et alternativ til det almindeligt

anvendte ledningspar, der bruges i eksisterende DALI installationer. 



MATTER SMART 
HOME PROTOKOL
Matter er en protokol, der har til formål at for-
bedre interoperabilitet mellem forskellige IoT-
enheder ved at udnytte Wi-Fi og Thread net-
værk.

Producenter der overholder standarden kan 
forbinde deres matter kompatible enheder 
med enheder fra andre producenter og der-
med øge funktionaliteten og hastigheden af 
deres IoT-infrastruktur.

For forbrugeren betyder det, at alle enheder 
følger den samme standard, hvilket betyder 
at de ikke behøver flere forskellige bruger-
flader for at interagere med deres smart 
home. De kan i stedet bruge én app, hvorfra 
det er muligt at styre alle matter kompatible 
enheder.
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TRÅDLØS CASAMBI LYSSTYRING
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OM CASAMBI

• Casambi blev grundlagt i 2011 af Timo Pakkala og Elena 
Lehtimäki

• Trådløs lysstyring baseret på Bluetooth Low Energy (BLE)
• Casambi danner et mesh-netværk mellem enheder og 

lyskilder
• Intelligensen er distribueret i hver enhed i netværket og 

systemet er derfor mindre sårbart over for eventuelle fejl
• Lyset kan styres direkte fra en smartphone, tablet eller 

afbryder
• Det trådløse netværk kan styre et stort antal armaturer og 

kan derfor bruges til både små og store projekter.



MULIGHEDER MED CASAMBI
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CASAMBI APP
Casambi app’en fungerer som brugerflade i et Casambi lysstyringssystem, samtidig med at den fungerer som en ekstern gateway.

Casambi app’en er den nemmeste måde at styre lyset på og er enkel at bruge. Med app’en kan man styre Casambi-aktiverede 
armaturer, lyskilder, enheder, sensorer og tryk med mere. Casambi app’en er kompatibel med både iOS og Android enheder såsom 
smartphones, tablets og smartwatches. App’en er gratis at downloade og kan hentes i Google Play og Apple App Store.
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CASAMBI CBU-ASD
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• Casambi Bluetooth enhed.

• Kan konfigureres som DALI type 6, DALI type 8, 0-10V eller 1-10V 

samt styre en DALI lysdæmper eller et DALI relæ. 

• Det er muligt at styre både Tunable White (TW) og RGBW.

• Enheden er tilpasset til integrering i armatur eller montering i dåse. 

• Styres trådløst via Casambi app’en, via traditionel afbryder eller 

trådløst via Casambi Xpress.

Se mere her

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-asd-dali-unit


CASAMBI CBU-TED
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• Casambi Bluetooth Trailing Edge dæmper (RC).

• CBU-TED er en kompakt bagkantsdæmper for 230V belastninger.

• Til dæmpning af glødepærer, dæmpbare LED-lamper og dæmpbare 
LED-drivere. 

• Kan monteres 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 afbryder eller 
trådløst via Casambi Xpress. 

• Enheden kan endvidere sættes op via “Skift Profil” som en PIR-
sensor.

Se mere her

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-ted-dimmer


CASAMBI CBU-DCS
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• 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 benyttes som 
tilstedeværelses- eller dagslysstyring, eller til styring af DALI 
drivere. 

• Når den bruges sammen med drivere, understøtter den en række 
indstillinger, herunder DALI type 6, DALI type 8, Tunable White (TW) 
og RGBW.

Se mere her

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-dcs-dali-unit


CASAMBI CBU-PWM4
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• Casambi 4 kanals dæmper for styring af constant voltage LED-
strips.

• CBU-PWM4 kan styre op til 4 kanaler og er ideel 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

Se mere her

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-4-kanal-pwm4-dimmer


EKSEMPEL PÅ KLASSEVÆRELSE MED CASAMBI LYSSTYRING
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230V direkte fra 
gruppeafbryder 



EKSEMPEL PÅ SPORTSHAL MED CASAMBI LYSSTYRING
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21 stk. ASD
2 stk. sensor



INTEGRATION MED 3. PARTS PRODUKTER
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HELVAR ACTIVEAHEAD
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• Intelligent løsning til trådløs lysstyring
• Systemet er selvlærende og genererer løbende indsigt om brugerne via sensordata og kunstig intelligens (AI)
• Lyset styres på baggrund af brugernes adfærd og præferencer
• Systemet tilpasser sig, hvis der sker ændringer i brugen af rum og lokaler over tid  
• Alle noder klargøres på fabrikken til at tilslutte sig samme netværk og løsningen fungerer derfor ud-af-boksen
• Den perfekte løsning til kontorer, lagerbygninger, trappeopgange og parkeringskældre



HELVAR ACTIVEAHEAD
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SE VIDEO PÅ YOUTUBE

https://youtu.be/tz0jbQRqrpg
https://youtu.be/tz0jbQRqrpg


HELVAR ACTIVEAHEAD

Selvlærende med øget komfort 
ActiveAhead noder bruger en smart algo-
ritme til at lære, hvordan rummet bruges. 
Armaturer indsamler data fra egne senso-
rer samt fra andre armaturer, der omgiver 
dem. Noderne reagerer også på mængden 
af naturligt lys i rummet.
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Energieffektive bygninger
ActiveAhead tager komforten til et helt nyt 
niveau, samtidig med at det giver betydeli-
ge energibesparelser. Ud over at øge lyset 
på en forudsigelig måde, dæmper noderne 
lyset alt afhængig af hvordan rummet bru-
ges, hvilket sparer energi.

Enkel og hurtig installation
Armaturer udstyret med ActiveAhead er 
nemme at installere. Der er ingen behov 
for kontrolledninger, programmering eller 
konfiguration. Valgfri tilpasning og grup-
pering er mulig ved hjælp af ActiveAhead 
app’en. 



HELVAR ACTIVEAHEAD – VÆLG DIN OPSÆTNING
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1. Vælg din node

ActiveAhead node
Lille og kraftfuld selvlærende 
node til indbygning i armaturer.

DALI node
Gør det muligt at styre DALI arma-
turer trådløst med ActiveAhead.

2. Vælg din driver

Freedom LED drivere
Udvalget af Freedom drivere er 
optimeret til at fungere sammen 
med ActiveAhead noden.

DALI LED drivere
Helvar DALI LED drivere er de-
signet til at være energieffektive, 
holdbare og af høj kvalitet

3. Vælg din sensor

Indendørs
Lille sensor, som er nem at in-
stallere inde i armaturet. Skal ik-
ke bruge separat strømforsyning

Udendørs
Denne armaturmonterede IP65-
klassificerede sensor bringer Ac-
tiveAhead udendørs.



HELVAR FREEDOM

Helvars Freedom LED drivere gør det muligt at styre LED belysning trådløst. Helvars Freedom LED drivere kan bruges sammen 
med Helvars eget ActiveAhead eller med Casambis trådløse lysstyringssystemer.
• Kompakte og lineære LED drivere
• 25 - 110 W
• 100 - 1400 mA
• SELV60 & ikke-isolerende
• Dæmpbar
• Flickerfri
• Trækaflastning kan tilkøbes
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FREEDOM LED-DRIVERE

FREEDOM LED DRIVERE OP TIL 700mA
Freedom LED drivere leveres med indbygget software og stik til sensortilkobling for drivere op til 700 mA og kan monteres enten i 
eller uden for armaturet.

FREEDOM LED DRIVERE OP TIL 1400mA
Til Freedom LED drivere op til 1400mA skal bruges en Freedom node med indbygget software. Noden kommunikerer med Freedom 
driveren, andre Freedom noder samt andre understøttede enheder i mesh-netværket. Noden kan placeres i eller uden for armaturet.
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VANPEE TILBYDER
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KURSER PROGRAMMERING PROJEKTERING
Vanpee afholder løbende grundkursus 
og advanced kursus i DALI program-
mering. Kurserne afholdes i vores loka-
ler i Brøndby eller i Jylland.

Vanpee har teknikere, som varetager 
programmering af DALI lysstyringsan-
læg i hele Danmark. 

Vanpee tilbyder projektering af både 
små og store DALI lysstyringsanlæg. 
Skriv til projekt@vanpee.dk  hvis du 
har brug for hjælp.



FIND OS ONLINE
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FACEBOOKLINKEDIN YOUTUBE
Følg os på LinkedIn for ugentlige 

opdateringer, produktnyt og links til 
spændende artikler.

Følg med på vores Facebook side, 
hvor vi informerer om produkter, 

løsninger og inspirerende produkter.

På vores YouTube kanal finder du et 
stort udvalg af instruktions- og  

produkt-videoer samt showcases.

+ Følg Synes godt om ABONNER

https://www.linkedin.com/company/vanpee/
https://www.facebook.com/VanpeeDK/
https://www.facebook.com/VanpeeDK/
https://www.youtube.com/c/vanpeedk
https://www.youtube.com/c/vanpeedk


KONTAKT OS
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Så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi sidder klar til at bistå med råd og vejledning ved enhver henvendelse. 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?

+45 44 85 90 00 info@vanpee.dk www.vanpee.dkGammelager 15, 2605 Brøndby
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