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OM AXELTOFT
Axeltoft A/S er en teknisk entreprenør, som
har specialiseret sig i forskellige typer opgaver, særligt belysning.
Ved altid at have løsningen i centrum opfylder vi kundens behov inden for de rammer
der opsættes. Vi har udført belysningsopgaver for nye samt faste samarbejdspartnere med ordene; ansvar, stabilitet og professionalisme.
Som mellemstor virksomhed har vi kapaciteten til at udføre selv de største opgaver.
Dog har vi også udført små detajle opgaver på museer samt offentlige bygninger.
Hos os er det vigtigste, at vi leverer et godt
anlæg til slutbrugeren. Vi er altid informative og bestræber os på, at få kundens
behov dækket, både her og nu men også
i fremtiden ved lavere driftsomkostninger.
Hos Axeltoft har vi stort fokus på løbende
at udvikle og dygtiggøre os og derfor er
flere af vores medarbejdere uddannet hos
Vanpee inden for Casambi trådløs styring
samt Helvar DALI lysstyring.
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REFERENCEPROJEKTER
Baunehøjskolen
Baunehøjskolen i Jyllinge har fået udskiftet
belysningen til LED, til gavn for både miljø
og indeklima. Skolens lokaler og gangarealer var førhen mørke, med lysstofrør som en
af de primære lyskilder. Med udskiftningen
til LED har Baunehøjskolen fået mere lys og
lever samtidig op til de gældende krav for
belysning på skoler. Axeltoft har i samarbejde med Vanpee og Glamox leveret og programmeret belysning og trådløs Casambi
lysstyring til projektet.

Jyllinge Skole
Jyllinge Skole har i perioden 2020 til 2021
fået udskiftet belysningen til LED, hvilket
forventes at skabe en årlig energibesparelse på ca. 45.000 kWh. Axeltoft har i samarbejde med Vanpee og Glamox leveret
belysning og intelligent lysstyring til projektet. Lyset på skolen styres af Helvar DALI
lysstyring og trådløs Casambi lysstyring. I
klasselokaler er lyset programmeret med
scenarier, der tilgodeser forskellige aktiviteter i undervisningen.

DTU B306
DTU i Lyngby påbegyndte i 2019 en renovering af auditorier og undervisningslokaler i
bygning 306. Axeltoft har stået for den totale tekniske el entreprise og har i samarbejde med Vanpee leveret og programmeret
et Helvar DALI lysstyringsanlæg til bygning
306. Der er tænkt dagslysregulering og scenarier ind i lysstyringen, som skal sikre optimal indlæring for de studerende samt et
godt arbejdsmiljø for underviserne. Lysstyringen er integreret i CTS-anlægget, så bygningens forbrug kan måles.
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FORDELE VED INTELLIGENT LYSSTYRING

Et intelligent lysstyringssystem reducerer både energiforbrug og driftsomkostninger for en bygning, og er et optimalt valg hvad enten du er slutbruger,
bygningsejer, entreprenør, facility manager eller rådgiver.
Der er store besparelser at hente ved at installere et intelligent lysstyringssystem. Et optimalt
lysstyringssystem kan spare helt op til 80 procent af elregningen. Derudover opnås længere
levetid for lyskilderne, da lyset dæmpes og slukkes, når det ikke er i brug.
Intelligent lysstyring tilbyder samtidig en lang række andre fordele for slutbrugerne, herunder:
•
•
•
•
•
•

Optimeret brug af lokaler
Sundt arbejdsmiljø som understøtter døgnrytme og trivsel
Simpel installation samt minimal risiko for fejlfortrådning
Fremtidssikret system som let kan tilpasses nye behov via programmering
Fleksibilitet for den enkelte bruger - både nu og i fremtiden
Mulighed for integration med andre systemer og platforme f.eks. BMS og AV-systemer
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HELVAR DALI LYSSTYRING

En Helvar DALI løsning gør det muligt at designe og tilpasse lysstyringssystemet, uanset størrelsen på projektet, hvad enten det er et enkelt rum, en etage
eller en hel bygning.
En Helvar DALI løsning tilbyder bl.a. funktioner som dagslysstyring, farveskift samt integration med CTS- og BMS-systemer.
Helvars DALI system tager udgangspunkt i en programmerbar enhed kaldet en router, som
placeres i eltavlen. I et DALI lysstyringssystem kommunikerer alle enheder med hinanden
via den enkelte komponents DALI adresse, hvilket også er grunden til at kabelføringen bliver
meget simpel. Fremtidige ændringer eller tilføjelser kræver ikke indgreb i kabelføringen, men
klares derimod let via programmering.

Programmering af lysstyringsanlægget foretages via Helvars Designer software og med programmering kan belysningen skræddersys til forskellige opgaver og formål, samtidig med at
der kan oprettes avancerede funktioner som dagslysregulering, zoneopdeling og døgnrytmelys.
6

TRÅDLØS CASAMBI LYSSTYRING
TRÅDLØS CASAMBI LYSSTYRING

Casambi bruger Bluetooth Low Energy (BLE) til at danne et mesh-netværk
mellem dine lyskilder, og lyset kan styres direkte fra en smartphone, tablet
eller afbryder.
Trådløs Casambi lysstyring er særdeles alsidig og kan anvendes uanset om der er tale om en
lille butik eller en stor kontorbygning. Casambi er særdeles velegnet til renoveringsopgaver,
da det ikke er nødvendigt at trække nye ledninger. Der er derfor store besparelser at hente på
installationen.
Casambi systemet danner et mesh-netværk mellem armaturer og andre Casambi enheder
f.eks. tryk og sensorer. Intelligensen distribueres derfor over hele netværket hvilket betyder, at
systemet tilpasser sig og fortsat vil fungerer på trods af eventuelle fejl eller ændringer.

Den gratis Casambi app fungerer som brugerflade i et Casambi lysstyringssystem og er den
nemmeste måde at styre lyset på. Casambi app’en gør det muligt at styre Casambi armaturer, lyskilder, enheder, sensorer og tryk med mere. App’en er enkel og nem at bruge og med
blot ét tryk er man i gang med at styre lyset.
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OM VANPEE
Vanpee A/S er leverandør af intelligent
lysstyring og elmateriel. Gennem samarbejdet med nogle af Europas dygtigste
leverandører kan vi tilbyde et bredt udvalg
af kvalitetsprodukter og -løsninger til den
professionelle del af elmarkedet.
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 kompetent medarbejder, der kan bistå
med råd og vejledning ved enhver henvendelse.
Vi har stort fokus på lager og logistik, således at vi hurtigt og effektivt kan levere de
varer, vores kunder efterspørger.
For at yde den bedste support og service
til vores kunder og samarbejdspartnere
tilbyder vi desuden en række ydelser som
f.eks. rådgivning, projektering, kurser og
programmering.

Gammelager 15
2605 Brøndby
www.vanpee.dk

