PIRKĖJO GIDAS

Išmanusis IKEA apšvietimas
TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE

NAUDINGA ŽINOTI

Šiuo ženklu pažymėta pakuotė
reiškia, jog prekė priklauso
IKEA išmaniojo apšvietimo
prekių serijai.

Patogesni namai su IKEA išmaniuoju apšvietimu
Išmanusis apšvietimas – tai galimybė valdyti šviestuvus nuotoliniu
būdu ir prisitaikyti šviesą pagal nuotaiką bei poreikius. Vos keli
šviestuvai, o kiek galimybių: vienoks apšvietimas rytais, kitoks –
vakarais, dar kitoks, kai gaminate valgyti, užsiimate rankdarbiais,
žaidžiate stalo žaidimus ar dirbate namuose. Panorėjus galima
keisti šviesos ryškumą, rinktis šviesos spalvą nuo šiltos gelsvos iki
šaltos baltos ir, žinoma, patogiai įjungti bei išjungti – nuotoliniu
būdu. Galimas ir pavienių šviesos šaltinių valdymas naudojant
tinklų sietuvą ir belaidį šviesos ryškumo reguliatorių. Jei
nuskambėjo sudėtingai skubame nuraminti – išmanųjį apšvietimą
tikrai paprasta įrengti ir naudoti.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių
likutį internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto
svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.

KAIP IŠSIRINKTI?
APIE „IKEA“ IŠMANŲJĮ APŠVIETIMĄ
Jei norite įsirengti išmanųjį apšvietimą, bet nežinote,
nuo ko pradėti, siūlome pirmiausia pagalvoti apie savo
poreikius. Pavyzdžiui, kur namuose norėtumėte šio
apšvietimo? Kokia veikla toje patalpoje užsiimsite?
Atsakę sau į šiuos klausimus, lengviau apsispręsite dėl
šviestuvų kiekio, žinosite, kokių lempučių reikia. Mes
rekomenduojame rinktis daugiafunkcius sprendimus,
sakykime, grindinį šviestuvą su šviesos ryškumo
reguliatoriumi. Jis tinkamai apšvies knygą, o pritemdžius
šviesą, suteiks jaukumo. Galite vadovautis šiais kriterijais:

Baltos šviesos spektras

Spalvota šviesa

Šalta dangaus

6000 kelvinų

Šilta gintarinė

Šalta dienos

5000 kelvinų

Persikinė

Šalta balta

4000 kelvinų

Tamsiai persikinė

Saulėtekio

3000 kelvinų

Tamsiai raudona

Šilta balta

2700 kelvinų

Rožinė

Šilta gelsva

2200 kelvinų

Rausva

Žvakės šviesa

1780 kelvinų

Tamsiai rožinė
Šviesiai violetinė
Tamsiai violetinė
Mėlyna
Žydra

1. Funkcionalumas

Žaliosios citrinos
Geltona

Šviesos ryškumo reguliavimas
Rinkitės apšvietimo rinkinį, kuriame yra belaidis šviesos
ryškumo reguliatorius ir šviesos diodų LED lemputė,
skleidžianti šiltą baltą šviesą (2700 kelvinų). Turėdami
šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI galėsite belaidžiu
būdu reguliuoti įmontuojamųjų šviestuvų OMLOPP,
STRÖMLINJE, VAXMYRA, NORRFLY skleidžiamos šviesos
ryškumą.

Reagavimas į judesį (automatinis įsijungimas /
išsijungimas)
Rinkitės apšvietimo rinkinį, kuriame yra judesio jutiklis
ir šviesos diodų lemputė, skleidžianti šiltą baltą šviesą
(2700 kelvinų).
Pritaikymas pagal poreikius ir progas
Rinkitės apšvietimo rinkinį, kuriame yra tinklų sietuvas,
nuotolinio valdymo įtaisas ir dvi šviesos diodų lemputės
LED (baltos šviesos spektras) – galėsite kurti įvairius
apšvietimo nustatymus išmaniojoje programėlėje.

Šviesos ryškumo ir spalvinės temperatūros
reguliavimas
Rinkitės apšvietimo rinkinį, kuriame yra nuotolinio valdymo
įtaisas ir šviesos diodų LED lemputė, skleidžianti baltos
šviesos spektrą.

Turėdami tinklų sietuvą ir išmaniąją programėlę TRÅDFRI,
valdysite kiekvieną šviestuvą atskirai arba galėsite
jungti juos į grupes ir valdyti iš karto kelis: keisti šviesos
ryškumą, įjungti / išjungti, nustatyti laikmatį, keisti šviesos
spalvą nuo šiltos gelsvos iki šaltos baltos, ir t. t. Su vienu
tinklų sietuvu galima susieti apie 100 įrenginių (šviesos
šaltinių ir valdymo įtaisų).
Išmaniąją programėlę TRÅDFRI nuolat tobuliname,
todėl ateityje galėsime pasiūlyti dar daugiau funkcijų ir
galimybių.

Šviesos ryškumo ir spalvinės temperatūros
reguliavimas ir spalvota šviesa
Rinkitės apšvietimo rinkinį, kuriame yra nuotolinio valdymo
įtaisas ir šviesos diodų LED lemputė, skleidžianti baltos
šviesos spektrą ir spalvotą šviesą.
Galėsite perjunginėti šviesą nuotolinio valdymo įtaisu,
rinkdamiesi iš baltų arba iš 9 spalvotų variantų:
Baltos šviesos spektras

Spalvos

Šalta balta

4000 kelvinų

Šilta gintarinė

Šilta balta

2700 kelvinų

Tamsiai persikinė

Šilta gelsva

2200 kelvinų

Tamsiai rožinė

Žvakės šviesa

1780 kelvinų

Šviesiai violetinė
Žydra

Valdymas balsu
Valdykite apšvietimą per „Amazon Alexa“ ir „Google
Assistant“ arba reguliuokite apšvietimą naudodami
išmaniąją programėlę „Apple Home“ bei „Siri“ balso
komandas.
2. Taip patogu, kad norisi daugiau!
Turimą apšvietimo sistemą galite išplėsti iki 10 šviesos
diodų LED lempučių / plokščių / durelių ir valdyti
išmaniosioms apšvietimo prekėms skirtu valdymo įtaisu.
Informaciją apie prekių savybes rasite kitame puslapyje.

Turėdami tinklų sietuvą ir išmaniąją programėlę,
galėtumėte rinktis iš 20 spalvotos šviesos variantų ir
daugiau iš baltos šviesos spektro:
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KAIP IŠSIRINKTI?
SUSIPAŽINKITE SU SĄVOKOMIS
Grupė
Kelios tarpusavyje susietos šviesos diodų LED lemputės /
durelės / plokštės.

Baltos šviesos spektras
Šviesa nuo šiltos iki šaltos spalvos: šilta gelsva
2200 kelvinų, šilta balta 2700 kelvinų, šalta balta
4000 kelvinų).

Nuotaika
Skirtingi šviesos šaltinių grupių nustatymai, pavyzdžiui,
kitoks skleidžiamos šviesos ryškumas arba kitokia
skleidžiamos šviesos spalva.

Šviesos šaltinis
Šviesos diodų LED lemputės / durelės / plokštės.
Valdymo įtaisas
Įrenginys, skirtas šviesos šaltiniams valdyti. Pavyzdžiui,
nuotoliniu būdu.

Sujungimas (susiejimas)
Šviesos šaltinių (vieno ar kelių) sujungimas su nuotolinio
valdymo įtaisu.

Šviesos diodų transformatorius
Įtaisas TRÅDFRI, leidžiantis belaidžiu būdu reguliuoti ėmontuojamųjų šviestuvų OMLOPP, STRÖMLINJE,
VAXMYRA, NORRFLY skleidžiamos šviesos ryškumą.

Tinklų sietuvas
Įrenginys, suteikiantis galimybę valdyti išmaniąsias
apšvietimo prekes TRÅDFRI mobiliuoju telefonu ar
planšetiniu kompiuteriu.
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KAIP IŠSIRINKTI?

Privalumai

LED lemputė LED lemputė LED lemputė LED lemputė LED lemputė LED lemputė LED lemputė LED lemputė LED lemputė
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
TRÅDFRI,
E27, matinė, E14, matinė, E27, skaidri,
GU10,
E27, matinė, E27, matinė,
E14, pailga
GU10,
GU10,
baltos šviesos baltos šviesos baltos šviesos baltos šviesos baltos šviesos
šilta balta
šilta balta
šilta balta
baltos šviesos
spektras
spektras
spektras
spektras
spektras
šviesa
šviesa
šviesa
spektras
ir spalvota
šviesa

Patogus belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas

Šviesos spalvos
reguliavimas (nuo šiltos iki
šaltos)

Šviesos spalvų pasirinkimas

Sujungta su belaidžiu
nuotolinio valdymo įtaisu
TRÅDFRI (paruošta
naudoti)
Papildomai reikia įsigyti
nuotolinio valdymo įtaisą
TRÅDFRI ir sujungti su
šviesos šaltiniu
Veikia su visomis
išmaniosiomis apšvietimo
prekėmis
Veikia su nuotoliniu šviesos
ryškumo reguliatoriumi
TRÅDFRI

Veikia su judesio jutikliu
TRÅDFRI
Turint tinklų sietuvą
TRÅDFRI, galima valdyti
išmanią ja programėle
TRÅDFRI
Reikalingas
montavimas*

Liumenai (lm)

Galia vatais (W)

980

600

950

400

600

1000

400

400

400

12

7

12

6

8,6

11

5,3

5,3

5

*Laidinį įrengimą turėtų atlikti elektrikas.
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KAIP IŠSIRINKTI?

Privalumai

LED plokštė
FLOALT,
30×30 cm
baltos šviesos
spektras

LED plokštė
FLOALT,
30×90 cm
baltos šviesos
spektras

LED plokštė
FLOALT,
60×60 cm
baltos šviesos
spektras

LED durelės
SURTE,
baltos šviesos
spektras

Liumenai (lm)

670

2200

2800

400

Galia vatais

12,5

29

34

9

LED durelės
JORMLIEN,
baltos šviesos
spektras

Šviesos diodų
transformatorius
TRÅDFRI

Patogus belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas

Šviesos spalvos
reguliavimas (nuo šiltos iki
šaltos)

Šviesos spalvų pasirinkimas

Sujungta su belaidžiu
nuotolinio valdymo įtaisu
TRÅDFRI (paruošta
naudoti)
Papildomai reikia įsigyti
nuotolinio valdymo įtaisą
TRÅDFRI ir sujungti su
šviesos šaltiniu
Veikia su visomis
išmaniosiomis apšvietimo
prekėmis
Veikia su nuotoliniu šviesos
ryškumo reguliatoriumi
TRÅDFRI

Veikia su judesio jutikliu
TRÅDFRI
Turint tinklų sietuvą
TRÅDFRI, galima valdyti
išmanią ja programėle
TRÅDFRI
Reikalingas
montavimas*

*Laidinį įrengimą turėtų atlikti elektrikas.
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600

12,5

Ne daugiau nei
10 W arba 30 W

NAUDINGA ŽINOTI
Durelės su LED apšvietimu JORMLIEN sukurtos specialiai
virtuvinėms spintelėms METOD. Papildomai reikės:
– įsigyti lankstus UTRUSTA 125°.
– įsigyti 50 mm rankenėlę BLANKETT arba atidarymo
spustelėjus mechanizmą UTRUSTA.

Naudodami IKEA išmaniąsias apšvietimo prekes,
(„ZigBee“ protokolas) apšvietimą galėsite reguliuoti
nuotoliniu būdu. Šios prekės neveikia su laidiniais šviesos
ryškumo reguliatoriais.
Renkantis plokštes arba duris su LED apšvietimu, svarbu:
– kartu įsigyti maitinimo laidą ANSLUTA (perkant duris arba
norint įrengti plokštę ant sienos).
– kartu įsigyti tarpinį jungiamąjį laidą ANSLUTA, jei
norėsite įrengti kelias LED plokštes / duris. Vienoje
sistemoje gali būti ne daugiau 10-ies šviesos šaltinių.
– prisiminti, kad negalima viršyti didžiausios
leidžiamosios apkrovos vatais, kai prie vieno šviesos
diodų transformatoriaus TRÅDFRI jungiate kelis
įmontuojamuosius šviestuvus. Jei viršysite, šviestuvai
ims žybsėti.

Durelės su LED apšvietimu SURTE sukurtos specialiai
baldams BESTÅ (rankenėlė yra rinkinyje). Papildomai
reikės:
– lankstų su švelnaus uždarymo / atidarymo spustelėjus
funkcija BESTÅ.
Visada patikrinkite, kokio galingumo lempučių reikia jūsų
šviestuvams ir pagal tai rinkitės lemputes TRÅDFRI.
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
RINKINIAI
Nuotoliniu būdu valdomas kištukinis lizdas
TRÅDFRI. Naudodami kištukinį lizdą TRÅDFRI galite
sujungti šviestuvą, kavos virimo aparatą ar kitokį mažą
buitinį prietaisą su išmanią ją programėle bei tinklų
sietuvu TRÅDFRI ir įjungti / išjungti prietaisą pasitelkę
laikmatį programėlėje.

Apšvietimo reguliavimo rinkinys TRÅDFRI,
1000 liumenų, šilta balta šviesa. Lengva ir patogu
naudoti. Rinkinyje yra belaidis šviesos ryškumo
reguliatorius TRÅDFRI ir viena šviesos diodų lemputė
E27 (didelis cokolis, šiltos baltos šviesos spektras,
2700 K).
Juodas

003.569.10 16,99 €

Baltas

803.498.88 17,99 €

Geltonas

803.569.11 17,99 €

903.561.66 9,99 €
LED lemputė TRÅDFRI, E27, 600 liumenų
(≈ 48 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas, spalvota šviesa ir baltos šviesos
spektras. Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą,
visada patogu pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir
užsiėmimą.

Apšvietimo reguliavimo rinkinys TRÅDFRI,
980 liumenų, baltos šviesos spektras. Lengva ir patogu
naudoti. Rinkinyje yra nuotolinio valdymo įtaisas
TRÅDFRI ir viena šviesos diodų lemputė E27 (didelis
cokolis, baltos šviesos spektras).

004.086.12 19,99 €

703.389.32 24,99 €

LED lemputė TRÅDFRI, E14, 400 liumenų
(≈ 35 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas, baltos šviesos spektras.
Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą, visada patogu
pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir užsiėmimą.

Apšvietimo reguliavimo rinkinys TRÅDFRI,
spalvota šviesa ir baltos šviesos spektras,
600 liumenų, Šiame rinkinyje yra nuotolinio valdymo
įtaisas TRÅDFRI ir šviesos diodų LED lemputė E27
(didelis cokolis), baltos šviesos spektras.

804.085.85 9,99 €

703.389.51 29,99 €

LED lemputė TRÅDFRI, E27, 950 liumenų
(≈ 69 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas, baltos šviesos spektras, skaidri.
Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą, visada patogu
pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir užsiėmimą.

Judesio jutiklio rinkinys TRÅDFRI, 1000 liumenų.
Lengva ir patogu naudoti. Rinkinyje yra judesio jutiklis
TRÅDFRI ir viena šviesos diodų lemputė E27 (didelis
cokolis, šiltos baltos šviesos spektras, 2700 K).

003.182.68 19,99 €

803.389.41 19,99 €

LED lemputė TRÅDFRI, E27, 1000 liumenų
(≈ 72 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos ryškumo
reguliavimas, baltos šviesos spektras, matinė.
Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą, visada patogu
pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir užsiėmimą.

Kištukinis lizdas su nuotolinio valdymo įtaisu
TRÅDFRI. Turėdami tokį rinkinį, galėsite vienu
jungikliu įjungti / išjungti į šį kištukinį lizdą įjungtą
buitinį prietaisą, šviestuvus: naudodami kištukinį lizdą
TRÅDFRI galite sujungti kavos virimo aparatą ar kitokį
mažą buitinį prietaisą su išmanią ją programėle bei
tinklų sietuvu TRÅDFRI ir įjungti / išjungti prietaisą
pasitelkę laikmatį programėlėje.

604.084.83 14,99 €
LED lemputė TRÅDFRI, E27, 1000 liumenų
(≈ 72 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas, šilta balta šviesa, matinė.
Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą, visada patogu
pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir užsiėmimą.

403.647.48 15 €

PAVIENĖS PREKĖS

603.384.52 11,99 €

Belaidis šviesos ryškumo reguliatorius TRÅDFRI.
Belaidžiu šviesos ryškumo reguliatoriumi galėsite
valdyti iki 10 šviesos šaltinių iš karto: keisti šviesos
ryškumą, įjungti ir išjungti.
Baltas

LED lemputė TRÅDFRI, E14, 400 liumenų
(≈ 35 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos ryškumo
reguliavimas, šilta balta šviesa, matinė, pailga.
Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą, visada patogu
pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir užsiėmimą.

003.478.31 9,99 €

603.652.71 11,99 €

Tinklų sietuvas TRÅDFRI. Tinklų sietuvu ir išmanią ja
programėle TRÅDFRI galėsite valdyti kiekvieną šviesos
šaltinį atskirai, kurti apšvietimo nustatymus, reguliuoti
šviesą nuotoliniu būdu: įjungti, išjungti, keisti šviesos
ryškumą ir spalvos spektrą.

PAVIENĖS PREKĖS
LED lemputė TRÅDFRI, GU10, 400 liumenų
(≈ 57 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos ryškumo
reguliavimas, šilta balta šviesa. Įrengus reguliuojamą jį
LED apšvietimą, visada patogu pasirinkti tinkamą
šviesą pagal progą ir užsiėmimą.
803.652.70 11,99 €

403.378.06 29,99 €
Belaidis judesio jutiklis TRÅDFRI. Su šviestuvais,
kurie įsijungia nuo judesio, namuose jausitės dar
saugiau. Su judesio jutikliu galima sujungti iki 10
šviesos šaltinių, kad visi vienu metu automatiškai
įsijungtų ir išsijungtų.

LED lemputė TRÅDFRI, GU10, 400 liumenų
(≈ 57 W kaitinamoji lemputė), belaidis šviesos
ryškumo reguliavimas, baltos šviesos spektras.
Įrengus reguliuojamą jį LED apšvietimą, visada patogu
pasirinkti tinkamą šviesą pagal progą ir užsiėmimą.

303.835.11 16,99 €

904.086.03 9,99 €
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI.
Įmontuojamiesiems šviestuvams OMLOPP,
STRÖMLINJE, NORRFLY prijungti prie IKEA’os išmaniojo
apšvietimo sistemos, kad būtų galima reguliuoti
šviesos ryškumą naudojant belaidį šviesos ryškumo
reguliatorių TRÅDFRI ir susieti šviestuvus su tinklų
sietuvu TRÅDFRI. Papildomai reikia įsigyti maitinimo
laidą FÖRNIMMA.
Iki 10 W,
ne daugiau 3 įtaisų.
Iki 30 W,
ne daugiau 9 įtaisų.

LED plokštė FLOALT, belaidis valdymas, baltos
šviesos spektras. Rinkinyje yra belaidis valdymo
įtaisas ir šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI –
paprasta ir patogu naudoti. Jei reikia, kreipkitės
pagalbos į elektriką. Įmontuoti šviesos diodai švies
apytiksliai 25 000 val. Energijos suvartojimas per
metus: 30×30 cm – 36 kWh; 60×60 cm – 84,68 kWh,
30×90 cm – 99,28 kWh, jei šviečia 8 valandas per
dieną.

503.561.87 15 €
603.426.56 25 €

30×30 cm

403.322.10 69,99 €

60×60 cm

103.029.69 119 €

30×90 cm

303.030.72 119 €

LED durelės JORMLIEN, belaidis valdymas, baltos
šviesos spektras, 40×80 cm. Sukurtos specialiai
virtuvinėms spintelėms METOD. Rinkinyje yra belaidis
valdymo įtaisas ir šviesos diodų transformatorius
TRÅDFRI – paprasta ir patogu naudoti. Įmontuoti
šviesos diodai švies apytiksliai 25 000 val. Energijos
suvartojimas per metus – 36 kWh, jei šviečia 8
valandas per dieną.
303.047.50 99 €
LED durelės SURTE, belaidis valdymas, baltos
šviesos spektras, 60×38 cm. Sukurtos spintelėms
BESTÅ. Rinkinyje yra belaidis valdymo įtaisas ir šviesos
diodų transformatorius TRÅDFRI – paprasta ir patogu
naudoti. Įmontuoti šviesos diodai švies apytiksliai
25 000 val. Energijos suvartojimas per metus –
26,28 kWh, jei šviečia 8 valandas per dieną.
803.160.86 79,99 €
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Mūsų paslaugos
IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.
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