
Een beter dagelijks leven thuis met IKEA Smart lighting
Met IKEA Smart lighting kan je makkelijk je verlichting 
personaliseren voor elke gelegenheid en activiteit. Kies aangepaste 
verlichting voor 's ochtends, 's avonds en wanneer je eten 
klaarmaakt of thuis werkt. Dim, schakel uit en aan, wissel tussen 
verschillende kleuren en switch van warm naar koel licht met de 
afstandsbediening - draadloos en wanneer je maar wil. Breid je 
systeem uit met een TRÅDFRI verbindingshub en de Home smart-
app om timers in te stellen, sfeerinstellingen aan te maken en zoveel 
meer. IKEA Smart lighting is makkelijk te installeren en te gebruiken. 
Deze serie biedt je de mogelijkheid om het leven thuis aangenamer 
en praktischer te maken.

Koophulp

IKEA Smart lighting

IKBE21_SMARTLIGHTING_bg_NL_R3

Goed om te weten

Producten met dit label kan 
je thuis bedienen met de 
IKEA Home Smart app en de 
TRÅDFRI verbindingshub.

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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Afstandsbediening met bewegingssensor
Wil je dat het licht automatisch aan- en uitgaat bij beweging, 
neem dan een volledige set met een bewegingssensor en 
1 ledlichtbron met warm wit licht (2700 Kelvin).

Verlichting voor elke gelegenheid
Gebruik onze app als je verschillende lichtinstellingen wil 
en neem een volledige set met een verbindingshub, een 
afstandsbediening en twee ledlichtlampen in wit spectrum.

Met de TRÅDFRI verbindingshub en de IKEA Home Smart 
app kan je elke lichtbron of groep lichtbronnen individueel 
bedienen. Schep verschillende stemmingen met verschillende 
lichtinstellingen – bijvoorbeeld om tv te kijken of voor een 
romantisch diner - en bedien ze met de afstandsbediening of de 
app. Je schakelt de verlichting aan of uit, je dimt ze of switcht 
van warm naar koel licht wanneer je wil. Stel het licht zo in dat 
het je wakker maakt, en laat het licht aan- en uitgaan volgens 
een lichtprogramma of programmeer een timer zodat het licht 
aan- en uitgaat wanneer je weg bent. Met een verbindingshub 
kan je jouw systeem uitbreiden tot 100 units (lichtbronnen en 
bedieningstoestellen). We blijven de IKEA Home Smart app 
upgraden met meer functies en mogelijkheden.

Spraaksturing
Voeg de TRÅDFRI verbindingshub en de IKEA Home smart-app 
toe om de verlichting met je stem te besturen, of bedien je 
verlichting met Amazon Alexa, Apple Home Kit of Google Home.

2. Voeg meer producten toe naar wens!
Je kan je systeem uitbreiden tot 10 ledlichtbronnen, 
ledlichtpanelen en ze bedienen met een Smart lighting 
bedieningstoestel. Je vindt meer informatie over de 
verschillende kenmerken van de producten in de tabel op 
pagina 2.

Ikea Smart Lighting - stap voor stap
Het is makkelijk om aan de slag te gaan met IKEA Smart 
lighting. Denk eerst na over wat je in de kamer zal doen, welke 
verlichting je nodig hebt en welke functies en mogelijkheden 
je wil. Een combinatie van functionele verlichting, bijvoorbeeld 
een leeslamp, en sfeerverlichting, zoals een dimbare staande 
lamp, zorgt meestal voor een beter resultaat. 
Volg de onderstaande stappen om je eigen 
verlichtingsoplossing te creëren:

1. Welke mogelijkheden wil je? 

Dimmen
Als je de verlichting alleen wil kunnen dimmen, neem dan 
een draadloze dimmer en 1 ledlichtbron. Koppel de dimmer 
en de lichtbron zodat je het licht kan dimmen. De kits bieden 
een praktische oplossing omdat ze vooraf gekoppeld zijn. 
Met de TRÅDFRI leddriver kan je je MITTLED, SKYDRAG, IRSTA, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA en NORRFLY geïntegreerde verlichting 
draadloos dimmen.

Dimmen en switchen van warm naar koel licht
Wil je de verlichting kunnen dimmen en geleidelijk aan wisselen 
van warm naar koel licht, neem dan een volledige set met een 
afstandsbediening en 1 ledlichtbron in wit spectrum.

Dimmen en switchen van warm naar koel licht of wisselen 
tussen verschillende kleuren
Wil je de verlichting kunnen dimmen en geleidelijk aan de kleur 
veranderen, of wisselen van warm naar koel licht, neem dan 
een volledige set met een afstandsbediening en 1 ledlichtbron 
in kleur en wit spectrum.

Met de afstandsbediening kan je wisselen tussen 9 kleuren en 
witte tinten:

Witte tinten
Koel wit 4000 Kelvin
Warm wit 2700 Kelvin
Warme gloed 2200 Kelvin
Kaarslicht 1780 Kelvin

Kleuren
Warm oranje
Donkerperzik
Donkerroze
Lichtpaars
Lichtblauw

Als je de verbindingshub en de app toevoegt, kan je kiezen uit 
20 kleuren en witte tinten:

Witte tinten
Koude hemel 6000 Kelvin
Koel daglicht 5000 Kelvin
Koel wit 4000 Kelvin
Zonsopgang 3000 Kelvin
Warm wit 2700 Kelvin
Warme gloed 2200 Kelvin
Kaarslicht 1780 Kelvin

Kleuren
Warm oranje
Perzik
Donkerperzik
Donkerrood
Roze
Lichtroze
Donkerroze
Lichtpaars
Donkerpaars
Blauw
Lichtblauw
Limoen
Geel

Hoe kiezen?
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Wit spectrum 
Drie verschillende tinten wit van warm naar koel (warme gloed - 
2200 Kelvin, warm wit - 2700 Kelvin, koel wit - 4000 Kelvin).

Lichtbron 
Ledlampen, ledlichtpanelen en led-inbouwspots en 
ledverlichting.

Bedieningstoestel 
Producten die je gebruikt om je lichtbronnen te bedienen, zoals 
een afstandsbediening.

Leddriver
Met de TRÅDFRI leddriver kan je je MITTLED, SKYDRAG, IRSTA, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA en NORRFLY geïntegreerde verlichting 
draadloos dimmen.

Groep
Een combinatie van ledlampen, ledlichtpanelen en andere 
lichtbronnen. 

Sfeer
Een groep ledlichtbronnen met verschillende instellingen, de 
ene lichtbron is bijvoorbeeld anders gedimd dan de andere en/
of heeft verschillende kleurtemperaturen.

Koppelen
Eén of meer ledlichtbronnen toevoegen aan een 
aanstuurapparaat.

Verbindingshub 
Het product waarmee je je verlichting kan personaliseren en de 
TRÅDFRI producten kan bedienen met je mobiele telefoon of 
tablet.

Hoe kiezen?
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Hoe kiezen?

Productvoordelen TRÅDFRI 
Ledlamp 
E27 opaal

Wit 
spectrum

TRÅDFRI 
Ledlamp 
E14 opaal 

Wit 
spectrum

TRÅDFRI 
Ledlamp 

E27 Helder
Wit 

spectrum

TRÅDFRI
Ledlamp GU10 

Wit 
spectrum 

TRÅDFRI 
Ledlamp 
E27 opaal 

Kleur en wit 
spectrum

TRÅDFRI 
Ledlamp 
E27 opaal 

Warm 
wit

TRÅDFRI 
Ledlamp 

E14 kaarslamp 
Warm 

wit

604.084.83 804.085.85 304.084.70 904.086.03 704.391.58 904.087.97 704.243.12

Vlot draadloos dimmen

Verander verschillende 
tinten wit van warm naar 
koel

Kleur wijzigen

Vooraf gekoppeld aan de  
TRÅDFRI afstandsbediening,  
klaar om te gebruiken

Je moet de  
TRÅDFRI afstandsbediening 
apart kopen en ze koppelen

Te combineren met alle 
Smart lighting producten

Compatibel met de  
TRÅDFRI draadloze dimmer

Compatibel met de  
TRÅDFRI bewegingssensor

Als je de TRÅDFRI  
verbindingshub toevoegt, 
kan je hem bedienen met de 
TRÅDFRI app

Installatie nodig*

Standaard lumen 1000 600 806 400 806 806 470

Vermogen (watt) 11 6,6 9 5 8,9 8,9 5,2

*Voor een vaste installatie heb je misschien een elektricien nodig.
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Productvoordelen TRÅDFRI 
Ledlamp 
E27 Bruin 

helder glas 
Warme 
gloed

TRÅDFRI 
Ledlamp 

GU10 
Warm 

wit

FLOALT
 Led-

lichtpaneel
30×30 cm

Wit 
spectrum

FLOALT 
Ledlichtpaneel

30×90 cm
Wit 

spectrum

FLOALT
 Ledlichtpaneel

60×60 cm
Wit 

spectrum

LEPTITER 
led-inbouwspot

Wit 
spectrum

GUNNARP 
led-plafondlamp 

of -wandlamp
diameter 40 cm 

en 40×40 cm

TRÅDFRI 
Leddriver
Max 10W
of 30W

704.556.76 604.200.41 904.363.14 404.363.16 204.363.17 503.535.13 403.600.76
503.600.71

503.561.87
603.426.56

Vlot draadloos dimmen

Verander verschillende 
tinten wit van warm naar 
koel

Kleur wijzigen

Vooraf gekoppeld aan de  
TRÅDFRI afstandsbediening,  
klaar om te gebruiken

Je moet de  
TRÅDFRI afstandsbediening  
apart kopen en ze koppelen

Te combineren met alle 
Smart lighting producten

Compatibel met de  
TRÅDFRI draadloze dimmer

Compatibel met de  
TRÅDFRI bewegingssensor

Als je de TRÅDFRI  
verbindingshub toevoegt, 
kan je hem bedienen met de 
TRÅDFRI app

Installatie nodig*

Standaard lumen 250 400 670    2200  2800 600 1500

Vermogen (watt) 2,7 5 12,5   29 34  9 22 Max. 10 of 30

*Voor een vaste installatie heb je misschien een elektricien nodig.

IKBE21_Smartlighting_bg_NL_R3.indd   5IKBE21_Smartlighting_bg_NL_R3.indd   5 19/02/2021   12:2119/02/2021   12:21



6

Goed om te weten

Kan alleen bediend worden met IKEA Smart lighting producten. 
De IKEA Smart producten zijn gebaseerd op het ZigBee-
protocol. Mag niet worden gebruikt met geïntegreerde 
dimmers. 

De IKEA Smart producten hebben een bereik van 10 meter 
wanneer het signaal niet verstoord wordt door muren. Het 
bereik kan voor elk IKEA Smart product uitgebreid worden. Als 
de afstand tussen twee Smart producten groter is dan 10 meter, 
kan je de TRÅDFRI signaalversterker tussen de twee IKEA Smart 
producten plaatsen om het signaal uit te breiden.

Wil je een ledlichtpaneel kopen?
܊   Vergeet dan geen FÖRNIMMA aansluitsnoer (alleen nodig 

als je een deur wil kopen of een paneel aan de muur wil 
monteren.)

- Vervolledig je installatie met een FÖRNIMMA verbindingssnoer 
als je meer ledlichtpanelen wil aansluiten. Je kan tot 
10 producten toevoegen aan één installatie. 

- Wanneer je de TRÅDFRI leddriver gebruikt voor geïntegreerde 
verlichting zijn flikkerende lichten een teken dat de maximale 
wattage van de leddriver wordt overschreden.

Controleer altijd de maximale wattage, zodat je een geschikte 
TRÅDFRI ledlamp kan kiezen.

Dankzij de TRÅDFRI drivers met draadloze bediening (10 en 
30 W) kunnen al onze geïntegreerde verlichtingsseries worden 
aangesloten op IKEA Smart lighting en bediend worden met de 
TRÅDFRI afstandsbediening of de IKEA Home Smart app.
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Alle onderdelen en prijzen

Sets
TRÅDFRI afstandsbedieningsset, 806 lumen, wit
spectrum. Je gaat makkelijk aan de slag met een kant-
enklare. Smart set. Ze bevat één TRÅDFRI afstandsbediening 
en één TRÅDFRI E27 ledlamp (grote fitting) in wit spectrum.

104.359.26 12,99

TRÅDFRI afstandsbedieningsset, 806 lumen, kleur en wit 
spectrum. Je gaat makkelijk aan de slag met een kant-en-
klare Smart set. Ze bevat één TRÅDFRI afstandsbediening 
en één TRÅDFRI E27 ledlamp (grote fitting), in kleur en wit 
spectrum.

604.624.32 24,99

TRÅDFRI afstandsbedieningsset, 1000 lumen, wit 
spectrum. Je gaat makkelijk aan de slag met een kant-en-
klare Smart set. Ze bevat één TRÅDFRI afstandsbediening en 
één TRÅDFRI E27 ledlamp (grote fitting) in wit spectrum.

204.065.70 19,99

TRÅDFRI afstandsbedieningsset, 400 lumen, wit spectrum. 
Je gaat makkelijk aan de slag met een kant-en-klare Smart 
set. Ze bevat één TRÅDFRI afstandsbediening en drie 
TRÅDFRI GU10 ledlampen in wit spectrum.

004.065.47 49,99

TRÅDFRI afstandsbedieningsset, 1000 lumen, wit 
spectrum. Je gaat makkelijk aan de slag met een Smart set. 
Ze bevat één TRÅDFRI afstandsbediening en twee TRÅDFRI 
E27 ledlampen (grote fitting) in wit spectrum. Je kan de 
TRÅDFRI verbindingshub en de IKEA Home Smart app 
gebruiken om verschillende lichtbrongroepen te maken en 
ze op verschillende manieren te bedienen. 

604.068.70 65,-

TRÅDFRI set voor geconnecteerde stopcontacten. 
Met deze set kan je elke lamp, je koffiezet of een ander 
huishoudtoestel aansluiten op het geconnecteerde 
stopcontact. Op die manier kan je ze onder andere 
bedienen met de timer in de IKEA Home Smart app. Je 
kan ook handige lichtbronnen zoals seizoensverlichting 
bedienen met de aan-/uitknop. Bespaar energie door de 
stand-bymodus van meerdere toestellen tegelijk uit te 
schakelen als ze zijn aangesloten op een verdeelstekker die 
is aangesloten op het geconnecteerde stopcontact.

803.647.94 14,99

Afzonderlijke producten
TRÅDFRI draadloze dimmer. Zet max. 10 lichtbronnen 
automatisch aan/uit met de draadloze dimmer. Ze reageren 
allemaal identiek.
Wit 704.085.95 6,-

TRÅDFRI afstandsbediening. Je kan de TRÅDFRI 
afstandsbediening gebruiken om tot 10 ledlampen, 
ledlichtpanelen en leddeuren tegelijk te bedienen: dimmen, 
aan- en uitzetten, kleuren kiezen en stap voor stap switchen 
van warm naar koel licht.

304.431.24 15,-

TRÅDFRI snelkoppelknop. Eén druk op de knop 
en de stemming zit er meteen in. Met deze slimme 
snelkoppelknop creëer je het juiste licht voor een 
goede morgen of een romantisch diner, speel je je 
lievelingsmuziek en stuur je je rolgordijnen - en alles met 
één enkele druk. TRÅDFRI hub vereist.

403.563.81 6,99

TRÅDFRI verbindingshub. Met de TRÅDFRI verbindingshub 
en de IKEA Home Smart app kan je elke lichtbron individueel 
bedienen, verschillende lichtinstellingen creëren en ze 
bedienen met de afstandsbediening of de app. Je schakelt 
de verlichting aan of uit, je dimt ze of wisselt van warm naar 
koel licht wanneer je wil. Je kan ook de verbindingshub en 
de app gebruiken om verschillende lichtbrongroepen te 
maken en ze op verschillende manieren te bedienen.

403.378.06 29,99

TRÅDFRI signaalversterker. Deze signaalversterker 
vergroot het bereik van onze Smart producten, zodat ze ook 
werken in grote woningen of woningen met dikke muren.

104.004.08 9,99

TRÅDFRI draadloze bewegingssensor. Je woning voelt 
gezelliger en veiliger aan met verlichting die gaat branden 
wanneer de sensor bewegingen detecteert.

704.299.13 15,-

TRÅDFRI draadloos geconnecteerd stopcontact. Met 
dit stopcontact kan je elke lamp, je koffiezet of een ander 
huishoudtoestel aansluiten en het bedienen met de aan-/
uitknop. Eenvoudig, praktisch én slim!

203.644.76 9,99

TRÅDFRI ledlamp E27, 806 lumen (≈ gloeilamp van 
48W), draadloos dimbaar, kleur en wit spectrum. Met 
een slimme ledlamp kan je de verlichting dimmen en de 
kleur veranderen. Zo kan je je verlichting aanpassen aan 
verschillende activiteiten, bv. warmer licht voor bij het eten 
en feller, koeler licht om te werken. 

704.391.58 19,99

TRÅDFRI ledlamp E14, 600 lumen (≈ gloeilamp van 48W), 
draadloos dimbaar, wit spectrum. Met een slimme ledlamp 
kan je de verlichting dimmen en de kleur veranderen. Zo 
kan je je verlichting aanpassen aan verschillende activitei-
ten, bv. warmer licht voor bij het eten en feller, koeler licht 
om te werken.

804.085.85 17,99

TRÅDFRI ledlamp E14, 470 lumen (≈ gloeilamp van 40W), 
draadloos dimbaar, kleur en wit spectrum. Met een slimme 
ledlamp kan je de verlichting dimmen en de kleur veran-
deren. Zo kan je je verlichting aanpassen aan verschillende 
activiteiten, bv. warmer licht voor bij het eten en feller, 
koeler licht om te werken.

704.243.12 9,99

TRÅDFRI ledlamp E27, 806 lumen (≈ gloeilamp van 60W), 
draadloos dimbaar, wit spectrum helder. Met een Smart 
ledlamp kan je de verlichting aanpassen aan verschillende 
activiteiten, bv. warmer licht voor bij het eten en koeler licht 
om te werken. 

304.084.70 19,99
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Alle onderdelen en prijzen

TRÅDFRI leddriver. Met de TRÅDFRI leddriver sluit je 
de MITTLED, SKYDRAG, IRSTA, STRÖMLINJE en NORRFLY 
geïntegreerde verlichting aan op het IKEA Smart lighting-
systeem. Je kan de aangesloten verlichting dimmen met de 
TRÅDFRI afstandsbediening en ze aansluiten op de TRÅDFRI 
verbindingshub. Te completeren met het FÖRNIMMA 
aansluitsnoer, apart verkocht.
10W, om tot 3 elementen aan te 
sluiten. 503.561.87 20,-

30W, om tot 9 elementen aan te 
sluiten. 603.426.56 30,-

SILVERGLANS leddriver. De SILVERGLANS leddriver, ge-
schikt voor IP44, verbindt jouw geïntegreerde SILVERGLANS 
badkamerverlichting met de IKEA smart lighting. Je kan 
de gekoppelde lichtbronnen dimmen met de draadloze 
TRÅDFRI dimmer en koppelen aan de TRÅDFRI verbindings-
hub. Tot 30W, koppel tot 5 lichtbronnen.

104.747.72 24,99

FLOALT ledlichtpaneel, wit spectrum. Transformator is 
inbegrepen. *Voor een vaste installatie heb je misschien 
een elektricien nodig. Neem voor advies contact op met de 
lokale overheid. Ingebouwde ledlichtbron die ca. 25.000 uur 
meegaat. Energieverbruik: 30×30 cm - 36kWh/jaar; 
60×60 cm - 84,68 kWh/jaar en 30×90 cm - 99,28 kWh/jaar 
als de ledlichtpanelen 8 uur per dag branden. De TRÅDFRI 
afstandsbediening wordt apart verkocht.

30×30 cm 904.363.14 69,99
60×60 cm 204.363.17 129,-
30×90 cm 404.363.16 129,-

LEPTITER led-inbouwspot, dimbaar, wit spectrum. Met een 
slimme led-inbouwspot kan je de verlichting aanpassen 
aan verschillende activiteiten, bv. warmer licht voor een 
ontspannend bad en feller, koeler licht om te werken. Je kan 
verschillende spots installeren, bijvoorbeeld in de hal of op 
andere plekken waar je veel licht nodig hebt. De TRÅDFRI 
afstandsbediening wordt apart verkocht. 

503.535.13 19,99

GUNNARP led-plafondlamp of -wandlamp, dimbaar, wit 
spectrum. Gebruik deze slimme ledverlichting en pas je 
verlichting aan verschillende activiteiten aan, bv. warmer 
licht voor een ontspannend bad en feller, koeler licht om je 
tanden te poetsen. Getest en goedgekeurd voor gebruik in 
de badkamer. De TRÅDFRI afstandsbediening wordt apart 
verkocht.
Diameter 40 cm 403.600.76 89,99
40×40 cm 503.600.71 89,99

© Inter IKEA Systems B.V. 2016/2021 De prijzen gelden tot 1 juli 2021, onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

TRÅDFRI ledlamp E27, 1000 lumen (≈ gloeilamp van 72W), 
draadloos dimbaar, wit spectrum opaal. Met een slimme 
ledlamp kan je de verlichting dimmen en de kleur veran-
deren. Zo kan je je verlichting aanpassen aan verschillende 
activiteiten, bv. warmer licht voor bij het eten en feller, 
koeler licht om te werken.

604.084.83 17,99

TRÅDFRI ledlamp E27, 806 lumen (≈ gloeilamp van 60W), 
draadloos dimbaar, warm wit opaal. Met een slimme 
ledlamp kan je de verlichting aanpassen aan verschillende 
activiteiten, bv. het licht dimmen voor een knussere sfeer.

904.087.97 7,99

TRÅDFRI ledlamp E27, 250 lumen (≈ gloeilamp van 25W),
draadloos dimbaar, warme gloed en bruin helder glas. Met 
een slimme ledlamp kan je de verlichting aanpassen en de 
juiste sfeer scheppen in huis. De lamp heeft een vintage 
look met gloeidraden, gekleurd helder glas en een warm 
licht voor de gezelligheid.

704.556.76 9,99

TRÅDFRI ledlamp E14, 400 lumen (≈ gloeilamp van 35W), 
draadloos dimbaar, kaarslamp, warm opaalwit. Met een 
slimme ledlamp kan je de verlichting aanpassen aan 
verschillende activiteiten, bv. het licht dimmen voor een 
knussere sfeer.

603.652.71 9,99

TRÅDFRI ledlamp GU10, 400 lumen (≈ gloeilamp van 57W), 
draadloos dimbaar, warm wit. Met een slimme ledlamp kan 
je de verlichting aanpassen aan verschillende activiteiten, 
bv. het licht dimmen voor een knussere sfeer.

604.200.41 9,99

TRÅDFRI ledlamp GU10, 400 lumen (≈ gloeilamp van 57W), 
draadloos dimbaar, wit spectrum. Met een slimme ledlamp 
kan je de verlichting dimmen en de kleur veranderen. Zo 
kan je je verlichting aanpassen aan verschillende activitei-
ten, bv. warmer licht voor bij het eten en feller, koeler licht 
om te werken.

904.086.03 14,99
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