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Smart belysning

Lys inspirerer, oplyser og forvandler. Lys påvirker dit 
humør, dine følelser og den måde, du gør tingene på 
– om dagen og natten. Er du klar til at lære at indret-
te med lys? Se vores spændende produkter til smart 
belysning på de næste sider!
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Koldt lys understøtter aktiviteter, 
der kræver, at du er koncentreret 
og fokuseret.

TORSDAG AFTEN KL. 19.00

Lys er vigtigt 
“Lys er helt afgørende for at leve. Og den rigtige form 
for lys er vigtig af mange årsager. Forskellige former 
for belysning kan skabe forskellige stemninger i et 
rum – og kan faktisk ændre dit humør!”
Anne Oddershede
Indretter



Med TRÅDFRI lysdæmpersæt, hvidt spektrum, og FLOALT LED-lyspanel kan du dæmpe lyset 
og ændre det fra varmt til koldt lys i 3 trin. Du kan udvide din løsning, så du kan styre op til 
10 LED-pærer, LED-paneler eller LED-låger med lys.

Et varmt lys skaber 
en intim og hyggelig 
stemning.

FREDAG AFTEN KL. 19.00

Til denne løsning skal du bruge: 



Skab din egen skræddersyede belysning
Det har aldrig været nemmere at designe komplet 
belysning til alle rum i dit hjem. Med smart belysning 
kan du lave grupper af lyskilder og styre deres farve 
og styrke. Du kan f.eks. lynhurtigt forvandle et rum 
til 3 forskellige aktivitetsområder.

Direkte belysning kan lyse op 
i et mørkt hjørne og få hele 
rummet til at føles større.

Dæmpet lys 
skaber en 
stemning af ro 
og fordybelse.



Dette rum er designet med TRÅDFRI LED-pærer E27, STYRBAR fjernbetjening, gateway  
og TRÅDFRI LED-pære E14, hvidt spektrum. Du kan downloade TRÅDFRI app til iOS eller Android,  
så du kan styre belysningen med din smartphone eller tablet.

Med TRÅDFRI app kan du skræddersy indstil-lin-
gerne i din løsning fra din smartphone eller 
tablet. Du kan dæmpe belysningen, tænde eller 
slukke den og ændre lyset fra varmt til koldt lys 
i 3 trin. Du kan indstille timere, så de passer til 
dine vaner og nulstille, ændre, slette eller tilføje 
belysning – det hele fra den brugervenlige app.

Til denne løsning skal du bruge: 

En læselampe 
med et fokuseret 
lys indbyder til 
koncentration 
og kreativitet.



Dette belysningssæt er klar til brug og indeholder 
1 bevægelsessensor og 1 TRÅDFRI LED-pære E27, varm hvid.

Til denne løsning skal du bruge: 

En sensorstyret lampe i 
entreen gør det nemt at 
komme ind ad døren, når  
du har hænderne fulde.



Pæren og bevægelsessensoren i sættet er allere-
de parret. Installer din TRÅDFRI pære, 
og tænd på kontakten eller stikkontakten. 

For at tilføje flere lyskilder skal du holde bevæ-
gelsessensoren tæt på pæren (maks. 5 cm). 
Tryk på parring-knappen, og hold den nede i 
mindst 10 sekunder, indtil du ser et rødt lys på 
bevægelsessensoren. Lyskilden dæmpes og be-
gynder at blinke som tegn på, at parringen 
er gennemført.

Vælg et sted at installere din bevægelsessensor. 
Den har en rækkevidde på maks. 10 meter til 
lyskilden (må ikke være blokeret af vægge) og 
reagerer på bevægelser inden for 5 meter i en 
vinkel på 120°.

Indstil bevægelsessensoren til dag- eller 
nattilstand. Dagtilstand bli’r altid aktiveret af 
bevægelser, mens nattilstand kun bli'r aktiveret 
af bevægelser, når det er mørkt. Indstil timeren, 
så lyskilden slukkes efter 1, 5 eller 10 minutter.

Velkommen hjem
Alle har brug for lidt hjælp og en venlig modtagelse, når de kom-
mer hjem fra arbejde eller skole. Entreen er det perfekte sted at 
installere belysning med bevægelsessensor. Og nu har det aldrig 
været nemmere!



TRÅDFRI LED-pærer, STYRBAR fjernbetjening, gateway og TRÅDFRI LED-pære 
GU10, hvidt spektrum. Du kan downloade TRÅDFRI app til iOS eller Android,  
så du kan styre belysningen med din smartphone eller tablet.

FORBEREDELSE TIL FEST

Et skarpt, hvidt lys gi'r ty-
delige kontraster, så du kan 
se alle detaljerne, når du 
forbereder og laver mad!

Til denne løsning skal du bruge: 



Skab særlige øjeblikke med smart belysning
Dit hjem er et kreativt sted, hvor du kan udtrykke din personlighed, 
uanset om du afprøver en ny opskrift eller slapper af med venner og 
familie. Med smart belysning kan du nu skabe stemninger, der passer 
perfekt til de ting, der sker i dit hjem – med et enkelt tryk på en knap.

Du kan bruge STYRBAR fjernbetjening og styre  
op til 10 LED-pærer samtidig – dæmpe, tænde/ 
slukke og ændre trinvist fra varmt til koldt lys.



TRÅDFRI LED-pære E27, hvidt spektrum, STYRBAR 
fjernbetjening, GATEWAY og TRÅDFRI gateway og TRÅDFRI app. 

Brug TRÅDFRI app 
til at indstille en 
Godmorgen-timer 
til at vække dig 
– ligesom solen!

Til denne løsning skal du bruge:



Aften
Vi bli'r naturligt trætte ved solned-
gang. Belysningen om aftenen skal 
være varm og hyggelig, så vi kan 
slappe af og føle os godt tilpas i 
vores hjem. 

Vi bliver påvirket  
af lyset! 
Alle mennesker har et biologisk ur, 
der reagerer på lys og mørke: Det 
er vores døgnrytme, der bli'r på-
virket af dagslyset. Med TRÅDFRI 
app kan du udnytte denne viden til 
at skabe en sund balance af aktivi-
tet og hvile i dit hjem. Et veloplyst 
hjem er ikke kun praktisk – det er 
godt for dit velbefindende og gør 
hverdagen lidt bedre.

Solopgang
Vores kroppe har udviklet sig til at 
reagere på morgenlyset. Den rig-
tige belysning gi'r dig en nemmere 
start på dagen og får dig til at føle 
dig frisk og fuld af energi. 

Dag
I løbet af dagen bli'r dagslyset 
hvidere og stærkere. Det er et sig-
nal til vores krop og hjerne om at 
være vågen og opmærksom. 
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TRÅDFRI trådløs  
dæmper, varm hvid.

Til denne løsning skal du bruge:

Slap af og nyd livet! 
Det er dejligt at kunne indrette en hyggekrog sidst på dagen. Nu har det aldrig 
været nemmere – eller mere overkommeligt i pris! TRÅDFRI dæmper er en 
smart løsning, der gør det muligt for dig at dæmpe dine lyskilder med en trådløs 
dæmper. Systemet kræver ikke fast installation eller en elektriker, så det er 
perfekt, uanset om du bor til leje eller ejer dit hjem. Den trådløse dæmper er 
bærbar og magnetisk, så den kan opbevares i den vægmonterede holder, læg-
ges på et bord eller på enhver overflade af metal. Det er op til dig!


