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HELVAR ACTIVEAHEAD®  är en intelligent, trådlös och skalbar lösning 
för belysningsstyrning. Dess unika självlärande funktioner ger ultimat 
effektivitet i installation och drift. ActiveAhead kommer kontinuerligt att lära 
sig och generera insikter, vilket kan användas för att maximera den positiva 
påverkan i välmående och optimisering i din ständigt utvecklande byggnad. 
Den perfekta lösningen för kontor, varuhus, trappor och parkeringsgarage.

RIKTIGT INTELLIGENT TRÅDLÖS 
BELYSNINGSSTYRNING

När vi ändrade layouten på vårt kontor från ett 
litet rums kontor layout till ett aktivitetsbaserat öppet 
kontorslandskap ville vi att ljuset skulle vara lika i alla 
områden när människor rör sig från en plats till en 
annan. Samtidigt så ville vi även kunna kontrollera 
belysningen baserat på personliga behov.

PIRJO PERNU -  Direktör, Anläggningar på YIT

”

DE UNIKA FÖRDELARNA  INTELLIGENS

Trådlöst bundna Helvar ActiveAhead 
noder använder sig av en smart 
algoritm för att lära sig hur 
utrymmet används. De reagerar 
även på mängden naturligt solljus 
i utrymmet.
Armaturerna samlar in data från 
deras egna sensorer samt från 
andra närliggande armaturer. 
Noderna kommunicerar med 
varandra och lär sig mönster om 
hur utrymmet används. Tack vare 
sin intelligens så håller sig ljuset 
optimalt för användaren i alla lägen, 
då den ger ljus vid rätt tid och 
tillfälle

SJÄLVLÄRANDE KONSTANT
ANPASSNING
Helvar ActiveAhead adapterar sig 
kontinuerligt efter förändringar, 
som exempelvis en vägginstallation, 
väggborttagning eller ändringar 
i utrymmets layout.
Kontinuerligt lärande innebär 
att systemet justerar ljuset 
automatiskt utan att någon manuell 
omkonfigurering behövs.

”

FRAMÅTTÄNKANDE

En Helvar ActiveAhead styrningslösning valdes 
som belysning till Wärtsilä’s Huvudkontor.

Ramboll valde Helvars hybridbelysningslösningar  
för att sitt huvudkontor för smarta byggnader i Finland 

Sänk byggnadens driftkostnad 
och öka sinnesro via advancerad 
dataanalys. Öka säkerheten och 
välmåendet för användare genom 
smart belysningsstyrning.
ActiveAhead är designat för en 
data-driven framtid. Det bidrar 
med funktioner som kommer 
öka prestanda och försäkra att 
utrymmen förblir bekväma med 
övervakning och underhåll dygnet 
runt.
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EFFEKTIVITET

Armaturer med ActiveAhead ibyggt 
är extremt enkla att installera. 
Det är bara att fästa armaturerna 
till deras tänkta position och 
slå på dem. Inga kontrolltrådar, 
programmering eller konfigurering 
krävs.
Annan anpassning och gruppering 
görs möjligt med den mobila 
Helvar ActiveAhead appen.

I jämförelse med vanliga 
LED-baserade armaturer så tar 
Helvar ActiveAhead bekvämligheten 
till en helt ny nivå samtidigt 
som den erbjuder betydande 
energibesparingar. 
Utöver systemets förmåga att 
öka ljuset med hjälp av sitt 
mönsterlärande så kan noderna 
även dimma ljuset på ett smart sätt 
beroende på hur utrymmet används, 
vilket hjälper med att spara energi.

ENKEL INSTALLATIONENERGIBESPARINGAR

VÄLMÅENDE

En Helvar ActiveAhead nod börjar 
lära sig från ögonblicket den slås på 
och den slutar aldrig.
Med Helvar ActiveAhead kommer 
din byggnad alltid att vara ett steg 
före. Den identifierar dina vanliga 
mönster och rutter och kommer 
automatiskt att reglera belysningen 
därefter. 
Med förutsägande belysning kan 
ljuset automatiserats och kan 
aktiverats innan du ens är framme.

ÖKAD BEKVÄMLIGHET PERSONLIG BELYSNING

HELVAR ACTIVEAHEAD FALLSTUDIER
Ramboll Huvudkontor YIT Headquarters

Vår YIT-personal har 
varit väldigt nöjda med 

den stadiga ljusnivån 
och när de fick veta att 

ljuset justerar sig självt 
baserat på dagsljus så 

gjorde det dem ännu 
nöjdare.

”

”

Ramboll, ett ledande teknik, 
design och konsultföretag, ville 
bygga ett riktigt modernt och 
data drivet huvudkontor. Trådlöst, 
självlärande och framtidssäkert 
belysningsstyrningslösning Helvar 
ActiveAhead valdes för att täcka 
kontorsytorna samt parkeringsgaraget 
med ungefär 3000 Helvar ActiveAhead 
styrenheter installerade.
Resten av byggnaden är kontrollerad 
av Helvar Imagine Router, vilket gör 
hela anläggningen till ett perfekt 
exempel av en trådad och trådlös 
hybridlösning. 
Digitala tjänster kompletterar Helvars 
utbud i Rambolls Huvudkontor.

YIT valde Helvar ActiveAhead ljusstyrningslösning för sin renovering 
på grund av besparingar i tid, pengar och total ägandekostnad.

Wärtsilä Campus är utrustad med världens första trådlösa 
ljusstyrningssystem baserat på artificiell intelligens.

YIT, en av de största Nordeuropeiska 
byggföretagen, valde Helvar 
ActiveAhead när deras huvudkontor 
renoverades.
Den enkla installationen och 
flexibiliteten av Helvar ActiveAhead 
lösningen var mycket uppskattat av 
YIT, vilket är varför de valde Helvar 
ActiveAhead för den andra delen av 
deras huvudkontorsrenovering.
Dessa två sammanlänkade 
byggnaderna renoverades i 2018 
och 2019 med över ett tusen Helvar 
ActiveAhead styrenheter per byggnad.

Wärtsilä Campus
Wärtsilä Helsinki Campus är 
utrustad med världens första 
ljusstyrningssystem baserat 
på artificiell intelligens, Helvar 
ActiveAhead. Anläggningarna har 
fått en BREEAM-klassificering.
Wärtsilä valde Helvars trådlösa, 
självlärande och framtidssäkra 
lösning ActiveAhead eftersom de 
ville att alla deras byggnadssystem 
skulle innehålla den senaste 
tekniken. Ett viktigt mål var 
att spara energi och stödja 
välbefinnande och produktivitet, 
vilket i hög grad påverkade 
utformningen av lokalerna.

Du kan även justera ljusets 
inställningar vid ditt egna skrivbord 
till dina behov, vilket tillåter dig att få 
ett ljus som är till din preferens. Detta 
kan leda till en ökad tillfredställelse 
och produktivitet eftersom vi alla mår 
bättre i miljöer som är anpassade efter 
våra egna behov.
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Att välja rätt system till ditt projekt är lätt. Baserat på utrymmet och armaturtyperna så väljer 
du noden och den motsvarande LED drivdon som passar. Där det behövs kan du välja en 
sensor och en lämplig hållare till den. För utrymmen som mötesrum, lägg till den trådlösa 
kontrollpanelen och så är det klart. Om nödvändigt, finjustera konfigurationen på hemsidan 
med hjälp av Helvar ActiveAhead mobilappen.mobile app.

VÄLJ DITT SYSTEM

Ladda ner ActiveAhead appen för att hantera dina 
ActiveAhead system från din mobila enhet.

   VALFRI -Väggpanel

185W Wireless Control Panel

 VALFRI - Sensorhållare 

Bluetooth Mesh Network

Noder sammankopplas via ett Bluetooth Mesh nätverk, vilket 
är ett protokoll baserat på Bluetooth Low Energy som tillåter 
många-till-många kommunikation över Bluetooth radio. Detta 
innebär att enheter kan snappt överföra information mellan 
varandra.

5692 Circular Holder 5691 Rectangular Holder

Med Helvar ActiveTune kan användare justera 
ljusinställningarna vid deras skrivbord med 
hjälp av sin mobiltelefon.

Helvar ActiveAhead App Helvar ActiveTuneTM

Utan kablar eller trådar är den självdrivna 
panelen som sätts direkt mot väggen perfekt 
för användning i mötesrum. Den kommunicerar 
med Helvar ActiveAhead noderna så att du kan 
välja en av fyra scener.

Helvar ActiveAhead är byggt för att vara enkelt och flexibelt. 
Dessa Helvar ActiveAhead Sense hållarna erbjuder många fler 
sätt att montera sensorn utanpå eller inuti armaturen.

ActiveAhead ActiveTune

Helvar Freedom LED Drivers DALI LED Drivers Helvar Relay Units 
och Dimmers

• Kraftfull nod för utomhusarmaturer
• Ansluter och driver standard DALI-belastningar

5609 ActiveAhead Node Advanced

• Liten men kraftfull nod
• Lätt att monteras i ljusarmatur

5652  ActiveAhead Node

• Ansluter och driver DALI och nod
• Stödjer standard DALI-belastningar

5610 ActiveAhead Adapter DA

• Minsta intelligenta
sensornåden ute
• Monterad inuti armaturen

5634 ActiveAhead
Node Sense

• Extremt liten multisensor
• Monteras inuti armaturen

5630 ActiveAhead Sense

• Bottenmonterad IP65 sensor

5632 ActiveAhead
Sense Outdoor

• Val av sensorer 

Helvar Digidim Sensors
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Se vad som är nytt på helvar.com

FINLAND 
HELVAR OY AB, 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70 

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

Vi är baserade i Finland, Sverige och England - men vi jobbar med våra Partners över hela världen.

En av de smarta funktionerna med Helvar systemet är att 
det gör det möjligt att samla närvarodata för alla utrymmen. 

Detta hjälper oss förstå hur vår byggnad används och hur det 
stämmer överens med våran smarta byggnads ambition.

KARI MELANDER - Utvecklande Direktör, Ramboll
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Helvar ActiveAhead styrning valdes till Rambolls Huvudkontor på grund av sin unika 
självlärningsförmåga, energibesparingar och en framtidssäkrad datadriven skalbarhet.


