
En bedre hverdag derhjemme med IKEA Smart belysning.
Med IKEA Smart belysning kan du nemt skræddersy belysningen i dit 
hjem og tilpasse den til enhver lejlighed og aktivitet. Vælg en belysning 
til tidlige morgener, en anden til sene aftener og en tredje, når du laver 
mad eller arbejder derhjemme. Du kan dæmpe, slukke og tænde lyset 
og skifte fra varmt til koldt lys med fjernbetjeningen – trådløst og lige 
så tit, du vil. Udvid systemet med en trådløs lysdæmper, vores gateway 
og appen, så du kan kontrollere alle pærer hver for sig. IKEA Smart 
belysning er nem at montere og bruge, og det gi'r dig masser af mulig-
heder for at gøre dit hjem flottere og mere praktisk.

GODT AT VIDE

Dette symbol findes på 
emballagen på alle de
produkter, der indgår i 
IKEA Smart belysning. 

 26_019

IKEA Smart belysning
Produktguide

TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. 
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. 
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside. 
Alle dele skal samles.
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IKEA SMART BELYSNING – TRIN FOR TRIN

Det er nemt at komme i gang med IKEA Smart belysning. 
Tænk først over, hvad du skal lave i rummet, hvilken type 
belysning du har brug for, og hvilke funktioner og mu-
ligheder din belysning skal ha’. Resultatet bli’r som regel 
bedst, hvis du kombinerer funktionsbelysning, f.eks. en 
læselampe, med stemningsbelysning, f.eks. en gulvlampe, 
der kan dæmpes. Følg trinnene herunder for at skabe din 
egen belysningsløsning:

1. Hvilke muligheder vil du ha’? 

Dæmpe
Hvis du kun vil kunne dæmpe din belysning, skal du vælge 
et komplet sæt, der indeholder 1 trådløs lysdæmper og 1 
TRÅDFRI LED-pære med varmt hvidt lys (2.700 Kelvin). 
Med TRÅDFRI LED-driver kan du dæmpe OMLOPP, IRSTA, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA og NORRFLY integreret belysning 
trådløst.

Dæmpe og skifte fra varmt til koldt lys
Hvis du vil kunne dæmpe din belysning og gradvist skifte 
fra varmt til koldt lys, skal du vælge et komplet sæt, der 
indeholder 1 fjernbetjening og 1 TRÅDFRI LED-pære med 
hvidt spektrum.

Dæmpe, skifte fra varmt til koldt lys eller imellem 
forskellige farver
Hvis du vil kunne dæmpe din belysning og gradvist skifte 
farve eller skifte fra varmt til koldt lys, skal du vælge et 
komplet sæt, der indeholder 1 fjernbetjening og 1 TRÅDFRI 
LED-pære med en farve og hvidt spektrum.

Med fjernbetjeningen kan du skifte imellem 5 farver og  
4 hvide nuancer:

Hvide toner
Kølig hvid 4.000 Kelvin
Varm hvid 2.700 Kelvin
Varm glød 2.200 Kelvin
Stearinlys 1.780 Kelvin

Farver
Varm rav
Mørk fersken
Mættet pink
Lyslilla
Lyseblå

Hvis du tilføjer en gateway og vores app, får du i alt 13 
farver og 7 hvide nuancer.

Hvide toner
Kold himmel 6.000 Kelvin
Køligt dagslys 5.000 Kelvin
Kølig hvid 4.000 Kelvin
Solopgang 3.000 Kelvin
Varm hvid 2.700 Kelvin
Varm glød 2.200 Kelvin
Stearinlys 1.780 Kelvin

Farver
Varm rav
Fersken
Mørk fersken
Mættet rød
Pink
Lys pink
Mættet pink
Lyslilla
Mættet lilla
Blå
Lyseblå
Limegrøn
Gul

Bevægelsesstyring
Hvis lyset skal tænde og slukke automatisk, når der er 
bevægelse, skal du vælge et komplet sæt, der indeholder 
1 bevægelsessensor og 1 TRÅDFRI LED-pære med varmt 
hvidt lys (2.700 Kelvin).

Tilpas belysningen til enhver lejlighed
Hvis du vil kunne skabe forskellige lysindstillinger med 
vores app, skal du vælge et komplet sæt, der indeholder 1 
gateway, 1 fjernbetjening og 2 TRÅDFRI LED-pærer med 
hvidt spektrum.

Med TRÅDFRI gateway og TRÅDFRI app kan du kon-
trollere alle pærer eller grupper af pærer hver for sig. Skab 
stemninger med forskellige lysindstillinger – f.eks. for at 
se tv eller til en romantisk middag – og kontroller dem 
med fjernbetjeningen eller appen. Sluk, tænd, dæmp lyset 
og skift fra varmt til koldt lys, som du har lyst. Og vælg 
et behageligt lys at vågne op til, få lyset tændt og sluk-
ket på faste tidspunkter, og sæt en timer, så lyset tænder 
automatisk, også når du ikke er hjemme. Med en gateway 
kan du udvide dit system med op til 100 enheder (pærer 
og kontrolenheder) i alt. Vi opgraderer løbende TRÅDFRI 
appen med flere funktioner og muligheder.

Stemmestyring
Kontroller din belysning med stemmestyring med Apples 
Home-app og Siris stemmekommandoer.

2. Tilføj flere produkter, når du får lyst!
Du kan udvide dit system med op til 10 LED-pærer, LED-
lyspaneler eller låger med LED-lys og kontrollere dem med 
enhver Smart kontrolenhed. Du kan få flere oplysninger om 
produkternes forskellige egenskaber i tabellen på side 3.

SÅDAN VÆLGER DU
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IKEA SMART BELYSNING – ORDLISTE

Hvidt spektrum 
3 forskellige hvide toner fra varm til kold  
(varm glød - 2.200 Kelvin, varm hvid - 2.700 Kelvin,  
kølig hvid - 4.000 Kelvin).

Pære 
LED-pærer, LED-lyspaneler og låger med LED-lys.

Kontrolenhed 
Produkter, som du bruger til at kontrollere dine pærer, 
f.eks. en fjernbetjening.

LED-driver
Med TRÅDFRI LED-driver kan du dæmpe OMLOPP, IRSTA, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA og NORRFLY integreret belysning 
trådløst.

Gruppe
En kombination af LED-pærer, LED-paneler og låger med 
LED-lys.

Stemning
En gruppe pærer med forskellige indstillinger, f.eks. dæm-
pet forskelligt og/eller med forskellige farvetemperaturer.

Tilslutte
At tilføje en eller flere pærer til en fjernbetjening.

Gateway 
Det produkt, der gi'r dig mulighed for at skræddersy din 
belysning og kontrollere TRÅDFRI produkter med din 
mobiltelefon eller tablet.

SÅDAN VÆLGER DU
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Kan kun betjenes med produkter til IKEA Smart belysning. 
IKEA Smart produkter er baseret på ZigBee-protokollen. 
Kan ikke bruges med lysdæmpere med fast installation. 

IKEA Smart produkter har en rækkevidde på 10 meter, når 
de ikke er blokeret af vægge. Rækkevidden kan udvides 
med ethvert andet IKEA Smart produkt. Hvis der er en af-
stand på mere end 10 meter mellem 2 IKEA Smart produk-
ter, kan du placere TRÅDFRI signalforstærker mellem de 2 
produkter for at forstærke signalet.

Hvis du vil købe et LED-lyspanel eller en låge med LED-lys:
- Husk at tilføje et FÖRNIMMA tilslutningskabel (kun nød-
vendigt, hvis du vil købe en låge med LED-lys, eller hvis du 
vil installere et LED-lyspanel på væggen.)
- Suppler med FÖRNIMMA forbindelseskabel, hvis du vil 
tilslutte flere LED-lyspaneler eller låger med LED-lys.

Når du bruger TRÅDFRI LED-driver til integreret belysning, 
viser et antal blinkende lamper, at LED-driverens maksima-
le watt-tal er overskredet. 

JORMLIEN låge med LED-lys er designet til at blive brugt 
sammen med METOD køkkenskabe:
- Suppler med UTRUSTA hængsler 125° – sælges separat. 
- Hvis du vil montere lågen i et hjørneskab, skal du  
supplere med UTRUSTA hængsler 45° – sælges separat.
- Suppler med BLANKETT greb 50 mm eller UTRUSTA åb-
nebeslag, der også sælges separat.

SURTE låge med LED-lys er designet til at blive brugt 
 sammen med BESTÅ skabe:
- Inkl. greb.
- BESTÅ hængsler, der lukker blødt/har åbnebeslag,
 sælges separat.

SÅDAN VÆLGER DU

GODT AT VIDE

Produkt 
fordele

TRÅDFRI 
LED-pære 
E27 Opal

Hvidt 
spektrum

TRÅDFRI 
LED-pære 
E14 Opal 

Hvidt 
spektrum

TRÅDFRI 
LED-pære 
E27 Klar

Hvidt 
spektrum

TRÅDFRI
LED-pære 

GU10 
Hvidt 

spektrum

TRÅDFRI 
LED-pære 

E27 Opalhvid 
Farver og hvidt 

spektrum

TRÅDFRI 
LED-pære 
E27 Opal 

Varm 
hvid

TRÅDFRI 
LED-pære 

E14 Kertepære
Varm 
hvid

TRÅDFRI 
LED-pære

GU10 
Varm 
hvid

Trinløs, trådløs 
lysdæmpning

Skift forskellige 
varme toner fra  
varm til kold

Skift farve

Du skal købe TRÅDFRI 
fjernbetjening separat  
og tilslutte den

Kan kombineres med alle 
produkter til IKEA Smart 
belysning 

Kan bruges sammen  
med TRÅDFRI trådløs 
lysdæmper

Kan bruges  
sammen med TRÅDFRI 
bevægelsessensor

Hvis du tilføjer en TRÅDFRI 
gateway, kan du kontrollere 
den med TRÅDFRI app

Skal installeres*

Standardlumen 1.000 600 950 400 600 1.000 400 400

Effekt (W) 11 7 12 5 8,6 12.5 5.3 5.3

* Du kan få brug for en elektriker, hvis du ønsker en fast installation. 
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SÅDAN VÆLGER DU

* Du kan få brug for en elektriker, hvis du ønsker en fast installation. 

Gå ind på IKEA.dk for at få flere oplysninger om IKEA Smart belysning.

Produkt 
fordele

FLOALT
 LED-lyspanel

30×30 cm
Hvidt 

spektrum

FLOALT 
LED-lyspanel

30×90 cm
Hvidt 

spektrum

FLOALT
 LED-lyspanel

60×60 cm
Hvidt 

spektrum

SURTE 
låge

med LED-lys
Hvidt 

spektrum

JORMLIEN
låge

med LED-lys
Hvidt 

spektrum

TRÅDFRI 
LED- driver

Trinløs, trådløs 
lysdæmpning

Skift forskellige 
varme toner fra  
varm til kold

Skift farve

På forhånd tilsluttet 
TRÅDFRI fjernbe-
tjening, klar til brug

Du skal købe TRÅDFRI 
fjernbetjening separat  
og tilslutte den

Kan kombineres med alle 
IKEA Smart belysningspro-
dukter 

Kan bruges sammen  
med TRÅDFRI trådløs 
lysdæmper

Kan bruges  
sammen med TRÅDFRI 
bevægelsessensor

Hvis du tilføjer en TRÅDFRI 
gateway, kan du kontrollere 
den med TRÅDFRI app

Skal installeres*

Standardlumen 670 2.200 2.800    400  600 

Effekt (W) 12.5 29 34   9    12.5 Maks 10 eller 30
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ALLE DELE OG PRISER

Sæt

TRÅDFRI lysdæmpersæt, varmt hvidt. 1.000 lumen. 
Det er nemt at komme i gang med et færdigt sæt, der 
indeholder TRÅDFRI lysdæmper og 1 stk. E27 TRÅDFRI 
LED-pære (stor sokkel) med varmt hvidt lys (2.700 
Kelvin). Du kan dæmpe lyset trådløst og nemt tilpasse 
belysningen til forskellige aktiviteter.
Hvidt 803.498.88 149.-
Sort 003.569.10 149.-
Gul 803.569.11 149.-

TRÅDFRI sæt med fjernbetjening, hvidt spektrum. 
1.000 lumen. Det er nemt at komme i gang med et fær-
digt sæt, der er klar til brug. Indeholder: 1 stk. TRÅDFRI 
fjernbetjening og 1 stk. E27 TRÅDFRI LED-pære med 
hvidt spektrum.

204.065.70 189.-

TRÅDFRI sæt med gateway, hvidt spektrum. 1.000 
lumen. Det er nemt at komme i gang med et færdigt sæt, 
der indeholder TRÅDFRI gateway, TRÅDFRI fjernbetje-
ning og 2 stk. E27 TRÅDFRI LED-pærer (stor sokkel) 
med hvidt spektrum. Du kan bruge TRÅDFRI gateway 
og TRÅDFRI app til at skabe flere grupper af pærer og 
kontrollere dem på forskellige måder.

604.068.70 499.-

TRÅDFRI sæt med gateway, hvidt spektrum. 
600/1.000 lumen. Det er nemt at komme i gang med et 
færdigt sæt, der indeholder TRÅDFRI gateway, TRÅDFRI 
fjernbetjening og 2 stk. E14 TRÅDFRI  LED-pærer (lille 
sokkel) og 1 stk. E27 TRÅDFRI LED-pære (stor sokkel) 
med hvidt spektrum. Du kan bruge TRÅDFRI gateway 
og TRÅDFRI app til at skabe flere grupper af pærer og 
kontrollere dem på forskellige måder.

804.068.74 549.-

TRÅDFRI sæt med udtag. Med dette sæt kan du til-
slutte lamper, din kaffemaskine eller et andet hushold-
ningsapparat til kontrolenheden og styre den med tænd-/
sluk-knappen.

403.647.48 129.-

Enkelte produkter

TRÅDFRI lysdæmper. Du kan tilføje op til 10 LED-
pærer, LED-lyspaneler og låger med LED-lys, så de alle 
sammen tænder, slukker eller bli’r dæmpet samtidig.

003.478.31 100.-

TRÅDFRI fjernbetjening. Du kan bruge TRÅDFRI fjern-
betjening til op til 10 LED-pærer, LED-lyspaneler eller 
låger med LED-lys ad gangen – dæmpe, tænde, slukke og 
trinvist skifte fra varmt til koldt lys.

304.431.24 120.-

TRÅDFRI trådløs bevægelsessensor. Få dit hjem til 
at føles mere sikkert og trygt med belysning, der tænder 
ved bevægelse. Du kan tilføje op til 10 LED-pærer, LED-
lyspaneler og låger med LED-lys, så de alle sammen 
tænder og slukker samtidig.

704.299.13 80.-

TRÅDFRI udtag. Med dette sæt kan du tilslutte lamper, 
din kaffemaskine eller et andet husholdningsapparat til 
kontrolenheden og styre den med tænd-/sluk-knappen.

903.561.66 99.-

TRÅDFRI gateway. Med TRÅDFRI gateway og TRÅDFRI 
app kan du kontrollere alle pærer hver for sig, skabe 
forskellige lysindstillinger – og kontrollere dem med fjern-
betjeningen eller appen. Du kan slukke, tænde og dæmpe 
lyset og skifte fra varmt til koldt lys, som du har lyst. Du  
kan bruge TRÅDFRI gateway og appen til at skabe flere 
grupper af pærer og kontrollere dem på forskellige måder.

403.378.06 250.-

TRÅDFRI signalforstærker. Forstærker signalet fra 
vores smart-produkter, så de også fungerer, hvis dit hjem 
er meget stort eller har tykke vægge.

104.004.08 99.-

TRÅDFRI LED-pære E27, 806 lumen (≈ 60 W glødepæ-
re). Kan dæmpes trådløst, varm hvid, opal. Med TRÅDFRI 
LED-pære kan du tilpasse belysningen til forskellige akti-
viteter og f.eks. vælge et varmt lys, når du spiser middag, 
og et koldt lys, når du arbejder.

304.084.70 139.-

TRÅDFRI LED-pære E27, 1.000 lumen (≈ 72 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, varm hvid, opal. Med 
TRÅDFRI LED-pære kan du tilpasse belysningen til  
forskellige aktiviteter og f.eks. dæmpe lyset for at  
skabe en hyggelig stemning.  

603.384.52 79.-

TRÅDFRI LED-pære E27, 1.000 lumen (≈ 72 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, hvidt spektrum, opal. 
Med TRÅDFRI LED-pære kan du tilpasse belysningen til 
forskellige aktiviteter og f.eks. vælge et varmt lys, når du 
spiser middag, og et koldt lys, når du arbejder.

604.084.83 119.-

TRÅDFRI LED-pære E27, 600 lumen (≈ 48 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, farve og hvidt spektrum, 
opalhvid. Med en smart LED-pære kan du dæmpe og 
skifte farve på din belysning og tilpasse den til forskellige 
aktiviteter, f.eks. ved at vælge et varmt lys, når du spiser 
middag, og et koldere lys, når du arbejder. 

004.086.12 179.-

TRÅDFRI LED-pære E14, 400 lumen (≈ 35 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, varm hvid, kertepære opal-
hvid. Med TRÅDFRI LED-pære kan du tilpasse belysnin-
gen til forskellige aktiviteter og f.eks. vælge et varmt lys, 
når du spiser middag, og et koldt lys, når du arbejder.

603.652.71 59.-

TRÅDFRI LED-pære E14, 600 lumen (≈ 48 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, farve og hvidt spektrum. 
Med TRÅDFRI LED-pære kan du dæmpe og skifte farve 
på din belysning og tilpasse den til forskellige aktiviteter 
og f.eks. vælge et varmt lys, når du spiser middag, og et 
koldere lys, når du arbejder.

504.115.65 149.-
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ALLE DELE OG PRISER
TRÅDFRI LED-pære E14, 600 lumen (≈ 48 W glødepæ-
re). Kan dæmpes trådløst, hvidt spektrum. Med TRÅDFRI 
LED-pære kan du tilpasse belysningen til forskellige akti-
viteter og f.eks. vælge et varmt lys, når du spiser middag, 
og et koldt lys, når du arbejder. 

804.085.85 79.-

TRÅDFRI LED-pære GU10, 400 lumen (≈ 57 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, varm hvid. Med TRÅDFRI 
LED-pære kan du tilpasse belysningen til forskellige akti-
viteter og f.eks. vælge et varmt lys, når du spiser middag, 
og et koldt lys, når du arbejder.

803.652.70 69.-

TRÅDFRI LED-pære GU10, 400 lumen (≈ 57 W gløde-
pære). Kan dæmpes trådløst, hvidt spektrum. Med 
TRÅDFRI LED-pære, der kan dæmpes, kan du tilpasse 
belysningen til forskellige aktiviteter og f.eks. vælge et 
varmt lys, når du spiser middag, og et koldt lys, når du 
arbejder.  

904.086.03 89.-

TRÅDFRI LED-driver, forbinder OMLOPP, IRSTA, 
STRÖMLINJE og NORRFLY integreret belysning med IKEA 
Smart belysning. Du kan dæmpe den tilsluttede belys- 
ning med TRÅDFRI trådløs lysdæmper og tilslutte den til 
TRÅDFRI gateway. Skal bruges sammen med FÖRNIMMA 
tilslutningskabel. Sælges separat.  
Op til 10W,  
forbinder op til 3 enheder. 503.561.87 109.-
Op til 30W,  
forbinder op til 9 enheder. 603.426.56 189.-

FLOALT LED-lyspanel, inkl. TRÅDFRI fjernbetjening og 
transformer. Hvidt spektrum. Indbygget LED-pære, der 
holder i ca. 25.000 timer. Energiforbrug: 30×30 cm - 36 
kWh/år; 60×60 cm - 84,68 kWh/år og 99,28 kWh/år, hvis 
lyspanelet er tændt i op til 8 timer pr. dag.

30×30 cm 403.322.10 599.-
60×60 cm 103.029.69 999.-
30×90 cm 303.030.72 999.-

JORMLIEN låge med LED-lys, inkl. TRÅDFRI fjernbe-
tjening og transformer. Hvidt spektrum. 40×80 cm. 
Designet til METOD køkkenskabe. Skal bruges sammen 
med ANSLUTA tilslutningskabel, der sælges separat. 
Suppler med UTRUSTA hængsler og med BLANKETT greb 
50 mm eller UTRUSTA åbnebeslag, der sælges separat. 
Suppler med ANSLUTA forbindelseskabel, hvis du vil 
tilslutte flere låger. Indbygget LED-pære, der holder i 
ca. 25.000 timer. Energiforbrug: 36 kWh/år, hvis lyset er 
tændt i op til 8 timer pr. dag.

303.047.50 900.-

SURTE låge med LED-lys, inkl. TRÅDFRI fjernbetjening 
og transformer. Hvidt spektrum. 60×38 cm. Designet 
til BESTÅ. Skal bruges sammen med ANSLUTA tilslut-
ningskabel, der sælges separat. Suppler med ANSLUTA 
forbindelseskabel (sælges separat), hvis du vil tilslutte 
flere låger. Indbygget LED-pære, der holder i ca. 25.000 
timer. Energiforbrug: 26,28 kWh/år, hvis lyset er tændt i 
op til 8 timer pr. dag.

803.160.86 700.-

LEPTITER LED-indbygningsspot, kan dæmpes, hvidt 
spektrum. Brug den smarte LED-indbygningsspot til at 
skabe stemning i ethvert rum, også badeværelset. Du  
kan betjene lampen via TRÅDFRI fjernbetjening eller  
en smartphone ― og skabe den rette stemning til mad-
lavning eller et langt bad. TRÅDFRI fjernbetjening  
sælges separat.

503.535.13 149.-
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