
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns i varuhuset. Kontakta personalen eller gå in på IKEA.se för mer 
information. För mer detaljerad produktinformation, se prislappen och IKEA.se Alla delar kräver montering.

Ett enklare liv hemma med IKEA Smart belysning
Med IKEA Smart belysning kan du enkelt skräddarsy din belysning i 
hemmet och anpassa den för olika tillfällen och aktiviteter. Välj en belys-
ning för tidiga morgnar, en annan för sena kvällar och en tredje när du 
lagar mat eller jobbar hemma. Du kan enkelt dimma, stänga av, sätta 
på och byta från varm till kall belysning med fjärrkontrollen – trådlöst 
och när du vill. Bygg ut ditt system med en trådlös dimmer, gateway och 
app så att du kan styra varje ljuskälla för sig. IKEA Smart belysning är lätt 
att installera och ger dig alla möjligheter att göra det skönare och mer 
praktiskt att vara hemma. 

Köphjälp

IKEA Smart belysning

BRA ATT VETA

När du ser den här etiketten på 
produkten betyder det att du kan 
använda den med TRÅDFRI app 
tillsammans med TRÅDFRI gateway 
för att styra dina IKEA Smart 
produkter hemma.
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Anpassa för varje tillfälle
Vill du skapa olika typer av ljussättningar med din app ska du 
välja ett komplett set som innehåller gateway, en fjärrkontroll 
och 2 LED lampor med ett vitt spektrum.

Med TRÅDFRI gateway och TRÅDFRI app kan du kontrollera 
varje ljuskälla eller kombination av ljuskällor  
individuellt. Skapa stämning med olika typer av ljus- 
sättningar – t ex som att titta på TV eller äta en romantisk mid-
dag – och styr dem med fjärrkontroll eller app. Tänd, släck, dim-
ma och ändra från varmt till kallt precis hur du vill. Och vakna 
till ett behagligt ljus, via timer kan du ställa in så att ljuset tänds 
exakt när du vill även när du inte är hemma. Med gateway kan 
du bygga ut ditt system med upp till 100 enheter (ljuskällor och 
styrningsenhet). Vi uppgraderar kontinuerligt IKEA TRÅDFRI 
app med fler funktioner och möjligheter.

Röststyrning
Röststyr din belysning med Amazon, Alexa och Google 
Assistant eller anpassa din belysning med Apple Homekit
appen och Siri röststyrning.

2. Lägg till fler produkter som du vill!
Du kan bygga ut ditt system med upp till 10 LED lampor och 
styra dem med vilken IKEA Smart belysningssystems styrenhet 
som helst. Mer information om de olika produktegenska-
perna hittar du i tabellen på sidan 4-5.

IKEA Smart belysning – steg för steg
Det är enkelt att komma igång med IKEA Smart belysning. 
Börja med att fundera på vad du vill göra i rummet, vilken typ 
av belysning du behöver, och vilka funktioner och möjligheter 
du vill att din belysning ska ha. Resultatet blir oftast bättre 
om du blandar funktionsbelysning, som t ex en läslampa, och 
stämningsbelysning, som t ex en dimbar golvlampa. Följ stegen 
nedan för att skapa din egen belysningslösning:

1. Vilka möjligheter önskar du?

Dimma
Vill du endast dimma din belysning ska du välja ett komplett 
set som innehåller en trådlös dimmer och 1 LED lampa med ett 
varmt ljus (2700 Kelvin). 

Med TRÅDFRI LED drivare kan du trådlöst dimma din OMLOPP, 
IRSTA, STRÖMLINJE, SKYDRAG, VAXMYRA och NORRFLY integre-
rad belysning.

Dimma och ändra från varmt till kallt ljus
Vill du dimma din belysning och gradvis ändra från varmt till 
kallt ljus ska du välja ett komplett set som innehåller en fjärr-
kontroll och 1 LED lampa med ett vitt spektrum.

Dimma och ändra från varmt till kallt ljus eller mellan olika 
färger
Vill du dimma din belysning och gradvis ändra färg, eller ändra 
från varmt till kallt ljus, ska du välja ett komplett set som inne-
håller en fjärrkontroll och 1 LED lampa med ett färgat (RBG)* 
och vitt spektrum.

Med fjärrkontrollen kan du välja mellan 9 färger och vitt ljus:

Vita toner
Kallt vit 4000 Kelvin
Varm vit 2700 Kelvin

Varmt sken 2200 Kelvin
Levande ljus 1780 Kelvin

Färger
Bärnsten
Mörk persika
Mörkrosa
Ljuslila
Ljusblå

Om du lägger till en gateway och app får du totalt 20 olika 
färger och vitt ljus:

Vita toner
Kall himmel 6000 Kelvin
Kalt dagsljus 5000 Kelvin

Kallt vit 4000 Kelvin
Soluppgång 3000 Kelvin
Varm vit 2700 Kelvin
Varmt sken 2200 Kelvin
Levande ljus 1780 Kelvin

Färger
Bärnsten
Persika

Mörk persika
Mörkröd
Rosa
Ljusrosa
Mörkrosa
Ljuslila
Mörklila
Blå
Ljusblå
Lime
Gul

*RGB ljuskälla använder tre dioder i rött, grönt och blått. Dessa blandas i olika 
intensiteter för att skapa ett stort utbud av olika färger.

SÅ HÄR VÄLJER DU
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Vitt spektrum 
Tre olika vita toner från varmt till kallt (varmt sken 2 200, varm 
vit 2 700 och kallt vit 4 000 kelvin)

Ljuskälla 
LED lampor, LED ljuspaneler och LED infälld spotlights och LED 
ljuskälla.

Kontrollenhet 
Produkter som används för att styra ljuskällorna, t.ex. en fjärr-
kontroll.

LED drivare
TRÅDFRI LED drivare låter dig trådlöst dimma din OMLOPP, 
IRSTA, STRÖMLINJE, SKYDRAG,  VAXMYRA och NORRFLY integre-
rad belysning med TRÅDFRI fjärrkontroll.

Grupp
En kombination av olika LED lampor, LED ljuspaneler och LED 
ljusdörrar. 

Stämning
En grupp ljuskällor med olika inställningar, t. ex. att de dimmas 
på olika sätt och/eller med olika färgtemperaturer.

Para
Koppla en eller flera ljuskällor till en styrenhet.

Gateway 
Den produkt som gör det möjligt att anpassa din belysning och 
styra TRÅDFRI produkterna genom din telefon eller surfplatta.

Ordlista för IKEA smart belysning

Bra att veta

Kontrollera alltid vilken maximal effekt din lampa är anpassad till 
så att du kan välja en lämplig TRÅDFRI LED lampa.

Med TRÅDFRI-drivare för trådlös kontroll (10 och 30W) kan alla 
våra integrerade belysningsserier anslutas till IKEA Smart belys-
ning och styras via TRÅDFRI-fjärrkontrollen eller IKEA Home 
smart App.

Tänk på att inte överskrida det maximala watt antalet på 
drivaren, ifall detta sker kommer belysningen börja att blinka. 
Då den inte klarar av att ge tillräckligt med ström.

Kan endast styras med IKEA Smart belysningsprodukter. IKEA 
Smart belysning baseras på ZigBee-protokollet. Får inte använ-
das ihop med trådbundna dimmer. 

IKEA Smart produkter har en radie på 10 meter när de inte 
blockeras av några väggar. Sortiment kan utökas med alla IKEA 
Smart produkter. Om det är ett större avstånd än 10 meter 
mellan två smart produkter kan du använda TRÅDFRI-signal 
förstärkare mellan de två IKEA Smart produkterna för att för-
länga signalen.

Vill du köpa en LED ljuspanel:

܊  Se vårt system av ljuspaneler FLOALT. Fast installation, vid 
takinstallation.

܊  Glöm inte lägga till en FÖRNIMMA anslutningssladd (endast 
nödvändigt om du skall installera en väggpanel)

܊  Komplettera med FÖRNIMMA mellankopplingssladd om du 
vill koppla ihop flera LED ljuspaneler. Det är möjligt att koppla 
samman upp till 10 produkter i en installation.
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Så här väljer du

Produkt 
fördelar

TRÅDFRI 
LED lampa 
E27 Opal

Vit

TRÅDFRI 
LED lampa 
E14 Opal 

Vit

TRÅDFRI 
LED lampa 

E27 Klar

Vit

TRÅDFRI
LED lampa

GU10 

 
Vit 

TRÅDFRI 
LED lampa 
E27 Opal 

 

Färgad och vit

TRÅDFRI 
LED lampa 
E14 Opal 

 

Färgad och vit

TRÅDFRI 
LED lampa 
E27 Opal 

 

Varm vit

TRÅDFRI 
LED lampa 

E14 Ljuskrona
 

Varm vit

Smidig trådlös dimning

Ändra vita toner från varmt 
till kallt

Ändra färg

Färdig att användas med 
TRÅDFRI fjärrkontroll

Komplettera med
TRÅDFRI fjärrkontroll
separat och parkoppla den

Kan kombineras med alla 
produkter inom IKEA Smart 
belysning

Kompatibel med 
TRÅDFRI rörelsesensor

Om du lägger till TRÅDFRI 
gateway kan du styra den med  
IKEA Home smart app

Fast installation behövs*

Lumen** 1000 600 806 400 600 600 806 400

Energiförbrukning  (watt) 11 6.6 9 5 8.6 8.6 8.9 5.3

*Anlita en behörig fackman vid fast installation.
**Lumen: 250 lm är 25 W, 400 lm är 35 W och 700 
lm är 60 W.
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Produkt 
fördelar

TRÅDFRI 
LED lampa 
E27 Brun  
klarglas 

 
Varmt sken

TRÅDFRI 
LED lampa 

GU10 

Varm vit

FLOALT 
LED ljuspanel

30×90 cm
 

Vitt spektrum

FLOALT 
LED ljuspanel

30×30 cm
 

Vitt spektrum

FLOALT
 LED ljuspanel

60×60 cm

Vitt spektrum

LEPTITER 
LED inbyggdnads 

spot

Vitt spektrum

GUNNARP 
LED tak/ 

väggampa
        Ø40 cm

Vitt spektrum

TRÅDFRI 
LED drivare

Max 10W  
eller 30W

Smidig trådlös dimning

Ändra vita toner från varmt 
till kallt

Ändra färg

Färdig att användas med 
TRÅDFRI fjärrkontroll

Komplettera med
TRÅDFRI fjärrkontroll
separat och parkoppla den

Kan kombineras med alla 
produkter inom IKEA Smart 
belysning

Kompatibel med 
TRÅDFRI rörelsesensor

Om du lägger till TRÅDFRI 
gateway kan du styra den med  
IKEA Home smart app

Fast installation behövs*

Lumen** 250 400    2200 670  2800 600 1500

Energiförbrukning  (watt) 3 5   29 12,5 34  9 22

*Anlita en behörig fackman vid fast installation.
**Lumen: 250 lm är 25 W, 400 lm är 35 W och 700 
lm är 60 W.



6

Alla delar och priser

Set
TRÅDFRI set med dimmer, 806 lumen (≈75 W glödlampa), 
Varm vit. Enkelt att komma igång med ett färdigt TRÅDFRI 
smart set som innehåller den trådlösa dimmern och 1 E27 
TRÅDFRI LED ljuskälla (stor sockel) med varmvitt ljus (2700K).  
Du kan dimma din belysning trådlöst och enkelt anpassa 
belysningen efter aktivitet. 

104.359.26 99:-

TRÅDFRI set med fjärrkontroll, 1000 lumen (≈100 W glöd-
lampa), Vitt spektrum. Enkelt att komma igång med ett 
färdigt TRÅDFRI smart set som innehåller fjärrkontrollen och 
en E27 LED ljuskälla (stor sockel) med vitt spektrum. Du kan 
enkelt dimma och byta från varmt till kallt ljus i 3 steg.

204.065.70 249:-

TRÅDFRI set med fjärrkontroll, 400 lumen (≈75 W glödlam-
pa), Vitt spektrum. Enkelt att komma igång med ett färdigt 
TRÅDFRI smart set som innehåller fjärrkontrollen och 3 GU10 
LED ljuskällor med vitt spektrum. Du kan enkelt dimma och 
byta från varmt till kallt ljus i 3 steg.

004.065.47 399:-

TRÅDFRI set med gateway, 1000 lumen, (≈100 W glöd-
lampa) Vitt spektrum. Enkelt att komma igång med ett 
TRÅDFRI smart set som innehåller gatewayen, fjärrkontrol-
len och 2 E27 LED ljuskällor (stor sockel) med vitt spektrum. 
Du kan använda gatewayen TRÅDFRI och IKEA Home smart 
app för att skapa flera grupper med ljuskällor och styra dem 
på olika sätt. 

604.068.70 649:-

TRÅDFRI gateway kit, 600/1000 lumen, (≈75 W glödlampa) 
Vitt spektrum. Enkelt att komma igång med ett TRÅDFRI 
smart set som innehåller gateway, fjärrkontroll, 2 E14 (liten 
sockel) och 1 E27 LED ljuskällor (stor sockel) med vitt spek-
trum. Du kan använda gatewayen TRÅDFRI och IKEA Home 
smart app för att skapa flera grupper med ljuskällor och 
styra dem på olika sätt. 

804.068.74 749:-

TRÅDFRI set med uttag. Du kan använda uttaget TRÅDFRI 
för att t.ex ansluta kaffebryggare eller andra mindre vitvaror. 
Med TRÅDFRI gateway kan du ansluta uttaget till IKEA Home 
smart app, detta för att starta, stänga av eller använda app-
ens inbyggda timer. Batteri medföljer.

403.647.48 169:-

Separata produkter
TRÅDFRI trådlös dimmer. Använd den trådlösa dimmern för 
att dimma, tända och släcka upp till 10 ljuskällor samtidigt. 
Testad och godkänd för badrum, IP44. Batteri medföljer.
Vit 704.085.95 69:-

TRÅDFRI fjärrkontroll. Ø6,8 cm. Du kan använda fjärrkon-
trollen TRÅDFRI för att samtidigt styra upp till 10 LED ljuskäl-
lor, LED ljuspaneler eller LED ljusdörrar - dimma, släcka, 
tända, välja färger och stegvis byta från varm till kallt ljus. 
Testad och godkänd för badrum, IP44. Batteri medföljer.

304.431.24 149:-

TRÅDFRI gateway. Ø11 cm. Med gatewayen och IKEA home 
smart app kan du styra varje ljuskälla individuellt, skapa 
olika typer av ljussättningar - och styra dem med fjärrkon-
troll eller app. Du kan släcka, tända, dimma, välja färger och 
byta från varmt till kallt ljus. 

403.378.06 299:-

TRÅDFRI signalförstärkare. Förstärker signalen från våra 
smarta produkter, så de fungerar även om ditt hem är riktigt 
stort eller har tjocka väggar. Maximal räckvidd på 10 meter 
när den inte blockeras av väggar. Kan även användas för att 
ladda telefon eller surfplatta.

104.004.08 99:-

TRÅDFRI trådlös rörelsesensor. Du kan göra ditt hem lite 
säkrare och tryggare med belysning som reagerar omedel-
bart på rörelse. Rörelsesensorn har en maximal räckvidd på 
10 meter till ljuskälla, när den inte blockeras av väggar. För 
reaktion på rörelse är räckvidden maximalt 5 meter och 120° 
vinkel. Batterier medföljer. Kan ställas in på dag- eller natt -
 läge. Ljuset släcks automatiskt efter 3 minumter. Testad och 
godkänd för badrum, IP44.

704.299.13 99:-

TRÅDFRI trådlöst uttag. Uttaget gör att du kan koppla ihop 
valfri lampa, kaffebryggare eller annan hushållsmaskin med 
uttaget och styra den på avstånd.

903.561.66 99:-

TRÅDFRI LED lampa E27, 600 lumen (≈48 W glödlampa), 
trådlös dimbar/kulör och vitt spektrum opalvit. Med en 
smart LED ljuskälla kan du dimma och växla färg på din 
belysning, och anpassa den efter aktivitet, till exempel ett 
varmt ljus för middagen och ett starkare, kallare ljus för 
arbete. 

004.086.12 199:-

TRÅDFRI LED lampa E14, 600 lumen (≈48 W glödlampa), 
trådlös dimbar/kulör och vitt spektrum opalvit. Med en 
smart LED ljuskälla kan du dimma och växla färg på din 
belysning, och anpassa den efter aktivitet, till exempel ett 
varmt ljus för middagen och ett starkare, kallare ljus för 
arbete.

504.115.65 199:-

TRÅDFRI LED lampa E14, 600 lumen (≈48 W glödlampa), 
trådlös dimbar/vitt spektrum opalvit. Med en smart LED 
ljuskälla kan du anpassa din belysning efter aktivitet, till 
exempel ett varmt ljus för middagen och ett starkare, kallare 
ljus för arbete.

804.085.85 99:-

TRÅDFRI LED lampa E27, 806 lumen, (≈60 W glödlampa), 
trådlös dimbar/vitt spektrum klar. Med en smart LED 
ljuskälla kan du anpassa din belysning efter aktivitet, till 
exempel ett varmt ljus för middagen och ett starkare, kallare 
ljus för arbete. 

304.084.70 149:-
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Alla delar och priser

TRÅDFRI LED lampa E27, 1000 lumen, (≈100 W glödlampa) 
trådlös dimbar/vitt spektrum opalvit. Med en smart LED 
ljuskälla kan du anpassa din belysning efter aktivitet, till 
exempel ett varmt
ljus för middagen och ett starkare, kallare ljus för arbete.

604.084.83 149:-

TRÅDFRI LED lampa E27, 806 lumen, (≈75 W glödlampa) 
trådlös dimbar/varmvit opalvit. Med en smart ljuskälla kan 
du anpassa din belysning efter aktivitet, till exempel genom 
att dimma ned belys-ningen för att skapa en mysig atmosfär.

904.087.97 79:-

TRÅDFRI LED lampa E27, 250 lumen (≈25 W glödlampa), 
trådlöst dimbar, Varmt sken brun klarglas. Smart ljuskälla 
som kan dimmas trådlöst för att skapa rätt stämning 
hemma. Samtidigt påminner den om gamla ljuskällor 
med glödtråd, tonat klarglas och varmt sken som skapar 
atmosfär.

704.556.76 99:-

TRÅDFRI LED lampa E14, 400 lumen (≈35 W glödlampa), 
trådlöst dimbar, Varm vit kronljus opalvit. Denna ljuskälla 
kan du dimma och anpassa efter aktivitet, för att alltid ha 
rätt belysning och stämning hemma.

603.652.71 69:-

TRÅDFRI LED lampa GU10, 400 lumen (≈57W glödlampa), 
trådlöst dimbar, Varm vit. Med en smart ljuskälla kan du 
anpassa din belysning efter aktivitet, till exempel genom att 
dimma ned belysningen för att skapa en mysig atmosfär.

604.200.41 69:-

TRÅDFRI LED lampa GU10, 400 lumen (≈ 57W glödlampa), 
trådlöst dimbar, Vitt spektrum. Med en smart LED ljuskälla 
kan du anpassa din belysning efter aktivitet, till exempel 
ett varmt ljus för middagen och ett starkare, kallare ljus för 
arbete.

904.086.03 99:-

TRÅDFRI LED drivare. Med TRÅDFRI LED drivare kopplar 
du OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE och NORRFLY integrerad 
belysning till IKEA Smart belysning. Du kan dimma belysnin-
gen med TRÅDFRI fjärrkontroll och koppla den med TRÅDFRI 
gateway. Komplettera med anslutningssladden FÖRNIMMA, 
säljes separat.
10W, koppla upp till 3 enheter. 503.561.87 130:-
30W, koppla upp till 9 enheter. 603.426.56 250:-

FLOALT LED ljuspanel*, dimbar vitt spektrum. 
Transformator medföljer. Inbyggd LED ljuskälla med en 
livstid på c:a 25 000 timmar. TRÅDFRI fjärrkontroll säljs 
separat. Kan monteras i taket eller på väggen. Komplettera 
med anslutningssladden FÖRNIMMA (säljs separat), om du 
inte vill ha en fast installation.

30×30 cm 904.363.14    649:-
60×60 cm 204.363.17 1.195:-
30×90 cm 404.363.16 1.145:-

LEPTITER LED inbyggnadsspot* dimbar, vitt spektrum. 
600 lumen, (≈48 W glödlampa). Med den här smarta LED 
inbyggnadsspotten kan du anpassa din belysning till olika 
aktiviteter, till exempel ett varmare ljus för ett skönt bad 
och ett klarare, kallare ljus för arbete. Du kan installera flera 
spotlights i exempelvis hallen eller andra utrymmen där du 
vill ha mycket ljus. TRÅDFRI fjärrkontroll säljs separat. Fast 
installation. Testad och godkänd för badrum, IP44.
Ø12 cm 503.535.13 199:-

GUNNARP LED vägg/taklampa*, dimbar, vitt spektrum. 
(1500 lumen, (≈150 W glödlampa) Använd den smarta LED-
lampan för att anpassa belysningen till olika aktiviteter, till 
exempel ett varmare ljus för ett avkopplande bad och ett 
ljusare, kallare ljus för att borsta tänderna. Du kan använda 
den antingen i taket eller på väggen. Koppla ihop två lampor 
om du behöver mer ljus. Testad och godkänd för badrum, 
IP44. TRÅDFRI fjärrkontroll säljs separat. Fast installation.
Ø40 cm 403.600.76 699:-

*Anlita en behörig fackman vid fast installation.
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