
LED-systemen
Stand-alone oplossingen



freeDim
Personal lighting for you!

freeDim is een armatuur gebonden oplossing. De verlichting wordt ingesteld 
op de manier waarop de gebruiker het wilt en past zich aan de wensen en 
persoonlijke voorkeuren aan. freeDim geeft de mogelijkheid om een lichtoplossing 
te creëren die op hetzelfde moment daglicht nabootst, energie bespaard en een 
activerende werking heeft.

U stelt uw gewenste lichtniveau in voor de gekozen ruimte. Deze instellingen 
worden automatisch opgeslagen en draadloos geactiveerd door uw smartphone 
(iOS en Android). Vanaf januari 2017 kan de aanwezigheid van een Bluetooth 
apparaat automatisch gedetecteerd worden. Hierdoor wordt de verlichting 
ingeschakeld en aangepast aan de gebruiker, nog voordat de gebruiker de ruimte 
binnenkomt. Zolang het Bluetooth apparaat aanwezig is blijft de verlichting 
ingeschakeld.
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Select the Weather
Easy solution for Human Centric Lighting

Select the Weather is een eenvoudige Human Centric Lighting oplossing. Met 
deze oplossing wordt door middel van verschillende scene’s natuurlijk daglicht 
gesimuleerd door de kleurtemperatuur en intensiteit van de verlichting te 
veranderen. Select the Weather is eenvoudig en snel te installeren, zonder enige 
vorm van configuratie.

Voor de complete oplossing is het volgende nodig:
• Helvar Select the Weather paneel
• Helvar Dynamic LED Drivers in de armaturen
• Helvar iDim Solo DALI voeding
• Optioneel: Helvar Bewegingssensor

De verschillende scene’s:

Voor ingestelde scene’s Snelle installatie zonder 
configuratie

DALI Type 8 
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Active+
Self-learning lighting

Helvar’s Active+ oplossing is een out-of-the-box standalone oplossing. Active+ 
bestaat uit een LED-driver en een kleine sensor die ingebouwd kan worden in een 
armatuur. 
Active+ is een ideale oplossing in renovatieprojecten omdat er geen extra 
bekabeling nodig is. Daarnaast is het een geschikte oplossing om toe te passen 
binnen nieuwe kantoren, gangen, verkeersgebieden en opslagruimten. 

Eenvoudige installatie: Een armatuur, uitgerust met Active+, is net zo eenvoudig 
te installeren als een normaal geschakeld armatuur. Er is geen extra bedrading, 
programmering of configuratie nodig.

Zelflerend: Active+ leert in 60-100 uur zijn omgeving, zoals de daglicht 
omstandigheden en andere armaturen in de buurt.

Intelligente energiebesparing: In vergelijking met een normaal geschakeld 
armatuur levert een armatuur met Active+ extra voordelen zoals: aanwezigheids-
detectie, daglichtregeling en comfortabel dimmen.

Active+ app (Android)
Voor het geval dat de automatische setup fine-tuning nodig heeft kan de 
eindgebruiker met de optionele Active+ app het lichtniveau van individuele 
armaturen aanpassen.

Eenvoudige installatie Leert zelf de omgeving Intelligente 
energiebesparing



iDim Orbit
Complete ceiling-mount room control solution

De Orbit is een unieke, complete oplossing 
voor lichtregeling in één sensor. Dankzij 
de nieuwste technologie heeft de sensor 
intelligente functionaliteiten te bieden. 
Functionaliteiten die normaal gesproken 
alleen met complexe systemen gerealiseerd 
kunnen worden. Ondanks de intelligente 
functionaliteiten is de sensor eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk.

De iDim Orbit is een ‘stand-alone’ inbouw sensor en heeft out-of-box 
functionaliteit. Daarnaast zorgt de eenvoudige bevestiging en aansluiting van 
voeding, DALI en schakeldraad ervoor dat de sensor eenvoudig te installeren is.

De iDim Orbit heeft bewegingssensoren, een lichtsensor voor daglichtegeling 
en een interne tijdklok voor kalenderfunctionaliteiten. De iDim Orbit kan via 
Bluetooth verbonden worden met een mobiele app (Android & iOS). Via de iDim 
Orbit app kan de sensor geconfigureerd en aangepast worden aan de wensen 
van de gebruiker. De app beschikt over standaard profielen voor kant-en-klare 
sturingen. 

De iDim Orbit is vanwege de uitgebreide functionaliteiten geschikt voor 
onder andere open- en gesloten kantoren, klaslokalen, vergaderruimten en 
verkeersruimten.

Eenvoudige installatie Flexibiliteit in 
aansturing

Eenvoudig te 
configureren



ILLUSTRIS
Touch-sensitive control panel solution

ILLUSTRIS is een stijvol en modern touchpaneel met Bluetooth connectie. Het 
touchpaneel is een eenvoudige oplossing voor de aansturing van DALI Type 8 
armaturen. ILLUSTRIS is leverbaar als stand-alone oplossing waarbij een DALI 
voeding en een ILLUSTRIS bedieningspaneel voldoende is. Daarnaast is het 
touchpaneel vanaf medio 2017 ook toe te passen binnen een netwerksysteem.
Het touchpaneel is leverbaar in 3 verschillende versies, waardoor het toegepast 
kan worden in veel verschillende situaties: DALI Type 8 Tunable White, DALI Type 
8 RGB en standaard scene’s. 

De Bluetooth optie maakt het mogelijk om ILLUSTRIS te verbinden met de 
SceneSet app op een (Android & iOS) smartphone. Hierdoor is draadloze 
bediening van de verlichting mogelijk met dezelfde settings als het touchpaneel. 
De SceneSet app maakt het ook mogelijk om gepersonaliseerde scene’s te maken 
en op te slaan.

Begin 2017 beschikbaar
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Draadloze bediening 
d.m.v. SceneSet app

Out-of-box
functionaliteit
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