
Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties 
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

Labāka dzīve mājās ar IKEA viedo apgaismojumu
Ar IKEA viedo apgaismojumu var viegli pielāgot mājokļa 
apgaismojumu jebkādiem gadījumiem un nodarbēm. Izvēlies 
īpašu apgaismojumu tieši agriem rītiem, vēliem vakariem, 
maltītes gatavošanai un darbam mājās. Ieslēdz, izslēdz, maini 
apgaismojuma intensitāti, krāsu un apgaismojuma siltumu – un 
tas viss ar bezvadu pulti, jebkurā brīdī. Paplašini savu sistēmu 
ar bezvadu slēdzi gaismas intensitātes regulēšanai, vārteju un 
lietotni, lai katru gaismas avotu varētu regulēt atsevišķi. IKEA 
Viedo apgaismojumu ir viegli uzstādīt un lietot, un tas sniedz 
milzum daudz iespēju padarīt mājokli jaukāju un praktiskāku.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA

Šis simbols atrodams uz katras 
IKEA viedā apgaismojuma 
preces iepakojuma. 

IKEA viedais apgaismojums
TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE



2

VIEDAIS APGAISMOJUMS – SOLI PA SOLIM

Izveidot IKEA viedā apgaismojuma sistēmu ir viegli. 
Sākumā padomā, ko darīsi attiecīgajā istabā, kāda veida 
apgaismojumu tajā vajadzēs, un kādas funkcijas tu 
vēlies savai apgaismojuma sistēmai. Iznākums parasti ir 
labāks, ja apvieno funkcionālu apgaismojumu, piemēram, 
lampu lasīšanai, un noskaņas apgaismojumu, piemēram, 
stāvlampu ar regulējamu gaismas intensitāti.
Izlasi padomus, lai izveidotu pats savu apgaismojuma 
sistēmu:

1. Kādas funkcijas tu vēlies? 

Gaismas intensitātes regulēšana
Ja vēlies tikai iespēju pakāpeniski regulēt gaismas 
intensitāti, izvēlies pilnu komplektu ar bezvadu slēdzi 
gaismas intensitātes regulēšanai un 1 LED spuldzi ar silti 
baltu gaismu (2700 kelvinu).

Gaismas intensitātes un temperatūras regulēšana
Ja vēlies gan regulēt gaismas intensitāti, gan pakāpeniski 
pārslēgties no siltas uz vēsu gaismu, izvēlies pilnu 
komplektu ar tālvadības pulti un 1 LED spuldzi ar balto 
spektru.

Gaismas intensitātes un temperatūras regulēšana un 
krāsas mainīšana
Ja vēlies ne tikai pakāpeniski regulēt gaismas intensitāti un 
temperatūru, bet arī mainīt gaismas krāsu, izvēlies pilnu 
komplektu ar tālvadības pulti un 1 LED spuldzi ar krāsu un 
balto spektru.

Ar tālvadības pulti varēsi izvēlēties starp 4 gaismas 
temperatūrām un 5 krāsām

Baltie toņi
Vēsi balts 4000 kelvini
Silti balts 2700 kelvini
Silts spīdums 2200 kelvini
Sveču gaisma 1780 kelvini

Krāsas
Silta dzintara
Tumša persika
Piesātināti rozā
Gaiši violeta
Gaiši zila

KĀ IZVĒLĒTIES

Ja sistēmai pievienosi arī vārteju un izmantosi lietotni, 
varēsi izvēlēties starp 7 baltajiem toņiem un 13 krāsām

Baltie toņi
Zilganbalts 6000 kelvini
Vēsa dienasgaisma 5000 kelvini
Vēsi balts 4000 kelvini
Saullēkts 3000 kelvini
Silti balts 2700 kelvini
Silts spīdums 2200 kelvini
Sveču gaisma 1780 kelvini

Krāsas
Silta dzintara
Persika
Tumša persika
Piesātināti sarkana
Rozā
Gaiši rozā
Piesātināti rozā
Gaiši violeta
Piesātināti violeta
Zila
Gaiši zila
Laima
Dzeltena

Kustību sensors
Ja vēlies, lai gaisma ieslēdzas, kad ienāc telpā, un 
izslēdzas, kad no tās izej, izvēlies pilnu komplektu ar 
kustību sensoru un 1 LED spuldzi ar silti baltu gaismu 
(2700 kelvinu).

Dažādi gaismas iestatījumi
Ja vēlies veidot dažādus gaismas iestatījumus ar mūsu 
lietotni, izvēlies pilnu komplektu ar vārteju, tālvadības pulti 
un 2 LED spuldzēm ar baltu spektru.

Ar TRÅDFRI vārteju un TRÅDFRI lietotni varēsi atsevišķi 
vadīt katru gaismas avotu vai gaismas avotu grupas. 
Izveido dažādus gaismas iestatījumus dažādām noskaņām, 
piemēram, vakaram pie televizora vai romantiskām 
vakariņām, un ieslēdz tos ar tālvadības pulti vai 
lietotni. Ieslēdz, izslēdz un regulē gaismas intensitāti 
un temperatūru, kā vien vēlies. Izveido jauku gaismas 
iestatījumu rītam, lai vieglāk pamosties, vai izveido grafiku, 
kad gaismai pašai jāieslēdzas un jāizslēdzas. Ar vārtejas 
palīdzību sistēmā var saslēgt līdz pat 100 ierīcēm (gaismas 
avotiem un vadības ierīcēm). Mēs nepārtraukti papildinām 
TRÅDFRI lietotni ar jaunām funkcijām un iespējām.

Balss vadība
Vadi savu apgaismojuma sistēmu ar balsi, izmantojot 
Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home vai Siri 
lietotni.

2. Papildini sistēmu, kā vien vēlies!
Sistēmu var papildināt ar līdz pat 10 LED spuldzēm, LED 
gaismas paneļiem vai LED gaismas durvīm, un to var vadīt 
ar jebkuru viedā apgaismojuma vadības ierīci. Vairāk 
informācijas par šīm precēm atradīsi tabulā 4. lpp.
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Baltais spektrs
Trīs dažādi baltie toņi no siltam līdz vēsam (silts spīdums 
– 2200 kelvini, silti balts – 2700 kelvini, vēsi balts – 4000 
kelvini).

Gaismas avots
LED spuldzes, LED gaismas paneļi un LED gaismas durvis.

Vadības ierīce
Ierīce, ar kuru vada gaismas avotus, piemēram, tālvadības 
pults.

Grupa
LED spuldžu, LED gaismas paneļu un LED gaismas durvju 
kombinācija.

Noskaņa
Gaismas avotu grupa ar noteiktu iestatījumu, piemēram, 
noteiktu gaismas intensitāti un/vai gaismas temperatūru.

Pieslēgt
Pieslēgt vienu vai vairākus gaismas avotus vadības ierīcei.

Vārteja
Ierīce, kas ļauj veidot gaismas iestatījumus un vadīt 
TRÅDFRI apgaismojuma sistēmu ar viedtālruni vai planšet-
datoru.

IKEA VIEDĀ APGAISMOJUMA VĀRDNĪCA

KĀ IZVĒLĒTIES?
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KĀ IZVĒLĒTIES?

Preces īpašības TRÅDFRI 
LED spuldze 
E27, pienbal-
tais spektrs

TRÅDFRI 
LED spuldze 
E14, pienbal-
tais spektrs

TRÅDFRI 
LED spuldze 
E27, baltais 

spektrs

TRÅDFRI
LED spuldze 
GU10, baltais 

spektrs 

TRÅDFRI 
LED spuldze 
E27, pienbal-
tais un bal-
tais spektrs

TRÅDFRI 
LED spuldze 

E27, silti 
pienbaltais 

spektrs

TRÅDFRI 
LED spuldze 
E14, silti bal-
tais spektrs

TRÅDFRI 
LED spuldze 

GU10, 
silti baltais 

spektrs

Pakāpeniska bezvadu 
gaismas intensitātes 
regulēšana

Gaismas temperatūras 
regulēšana

Krāsas mainīšana

Komplektā un savienota 
ar TRÅDFRI tālvadības 
pulti, gatava lietošanai

Papildus jāiegādājas 
un jāpieslēdz TRÅDFRI 
tālvadības pults.

Savietojama ar visām 
viedā apgaismojuma 
precēm.

Savietojama ar TRÅDFRI 
bezvadu slēdzi gaismas 
intensitātes regulēšanai

Savietojama ar TRÅDFRI 
kustību sensoru

Pievienojot TRÅDFRI 
vārteju, iespējams vadīt 
ar TRÅDFRI lietotni

Nepieciešama montāža*

Lūmeni 980 400 950 400 600 1000 400 400

Jauda (vati) 12 5 12 6 8,6 12,5 5,3 5,3

* Ja vēlies uzstādīt gaismas sistēmu tā, lai vadi nebūtu redzami, iespējams, būs nepieciešama elektriķa palīdzība.
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KĀ IZVĒLĒTIES?

Preces īpašības FLOALT
 LED gaismas 

panelis,
30×30 cm, 

baltais 
spekts

FLOALT 
LED gaismas 

panelis,
30×90 cm,

baltais 
spekts

FLOALT
 LED gaismas 

panelis,
60×60 cm,

baltais 
spekts

SURTE 
LED gaismas 

durvis,
baltais 
spekts

JORMLIEN 
LED gaismas 

durvis,
baltais 
spekts

Pakāpeniska bezvadu gais-
mas intensitātes regulēšana

Gaismas temperatūras 
regulēšana

Krāsas mainīšana

Komplektā un savienots ar 
TRÅDFRI tālvadības pulti, 
gatavs lietošanai

Papildus jāiegādājas 
un jāpieslēdz TRÅDFRI 
tālvadības pults.

Savietojams ar visām viedā 
apgaismojuma precēm.

Savietojams ar TRÅDFRI 
bezvadu slēdzi gaismas 
intensitātes regulēšanai

Savietojams ar TRÅDFRI 
kustību sensoru

Pievienojot TRÅDFRI 
vārteju, iespējams vadīt ar 
TRÅDFRI lietotni

Nepieciešama montāža*

Lūmeni 670 2200 2800    400  600 

Jauda (vati) 12,5 29 34   9    12,5

* Ja vēlies uzstādīt gaismekli tā, lai vadi nebūtu redzami, iespējams, būs nepieciešama elektriķa palīdzība.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Vadība iespējama tikai ar IKEA viedā apgaismojuma 
ierīcēm. IKEA viedā apgaismojuma preču tehnoloģija 
balstīta uz ZigBee protokola; šīs ierīces nevar savienot ar 
vadu slēdžiem gaismas intensitātes regulēšanai.

Ja vēlies LED gaismas paneli vai LED gaismas durvis:
– neaizmirsti pirkumam pievienot ANSLUTA elektrības 

vadu;
– pievieno pirkumam arī ANSLUTA savienojuma vadu, ja 

vēlies savienot vairākus LED gaismas paneļus vai LED 
gaismas durvis. Var savienot līdz pat 10 gaismekļiem.

JORMLIEN LED durvis paredzētas METOD virtuves 
skapīšiem:
– uzstādīšanai nepieciešamas UTRUSTA 125° eņģes (var 

iegādāties atsevišķi);
– papildini ar BLANKETT 50 mm rokturi vai UTRUSTA 

mehānismu durvju atvēršanai piespiežot (var iegādāties 
atsevišķi).

SURTE LED gaismas durvis paredzētas BESTÅ skapīšiem:
– rokturis iekļauts komplektā;
– BESTÅ līgani aizveramās eņģes ar mehānismu atvēršanai 

piespiežot var iegādāties atsevišķi.

Vienmēr pārliecinies, ka iegādājies savam gaismeklim 
atbilstošu TRÅDFRI spuldzi.
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VISAS DAĻAS

TRÅDFRI LED spuldze E14, 400 lūmeni (~ 35W 
kvēlspuldze), piemērota bezvadu gaismas intensitātes 
regulēšanai, baltais spektrs. Ar šo viedo LED spuldzi 
varēsi pielāgot apgaismojumu dažādām nodarbēm, 
piemēram, padarīt gaismu siltāku jaukām vakariņām 
un spožāku un vēsāku darbam.

703.182.84 14,99 €

TRÅDFRI LED spuldze E27, 950 lūmeni (~ 69W 
kvēlspuldze), piemērota bezvadu gaismas intensitātes 
regulēšanai, baltais spektrs. Ar šo viedo LED spuldzi 
varēsi pielāgot apgaismojumu dažādām nodarbēm, 
piemēram, padarīt gaismu siltāku jaukām vakariņām 
un spožāku un vēsāku darbam.

003.182.68 19,99 €

TRÅDFRI LED spuldze GU10, 400 lūmeni (~57W 
kvēlspuldze), piemērota bezvadu gaismas intensitātes 
regulēšanai, silti balta gaisma. Ar šo viedo LED spuldzi 
varēsi pielāgot apgaismojumu dažādām nodarbēm, 
piemēram, samazināt gaismas intensitāti jaukākai 
atmosfērai.

803.652.70 11,99 €

TRÅDFRI bezvadu kontroles izeja

903.561.66 9,99 €

TRÅDFRI LED E 14 400 Lm bezvadu, ar regulējamu 
intensitāti. Silti balta/sveces forma, pienbaltā krāsā.

603.652.71 11,99 €

TRÅDFRI LED spuldze E27 1000 Lm bezvadu, ar 
regulējamu intensitāti. Pienbaltā krāsā/silti balta.

603.384.52 11,99 €

TRÅDFRI LED spuldze E27 600 lūmeni bezvadu, ar 
regulējamu intensitāti

004.086.12 19,99 €

KOMPLEKTI

TRÅDFRI komplekts ar gaismas intensitātes 
regulēšanas funkciju, 1000 lūmeni, silti balta 
gaisma. Viedas ierīces, kuras viegli sākt lietot. 
Komplektā iekļauts TRÅDFRI bezvadu slēdzis gaismas 
intensitātes regulēšanai un E27 TRÅDFRI LED spuldze 
(standarta cokols) ar silti baltu gaismu (2700 kelvini). 
Viegli regulēt gaismas intensitāti.
Balts 803.498.88 17,99 €
Melns 003.569.10 16,99 €
Dzeltens 803.569.11 17,99 €

TRÅDFRI komplekts ar gaismas intensitātes 
regulēšanas funkciju, 980 lūmeni, baltais spektrs. 
Viedas, viegli lietojamas ierīces. Lietošanai gatavajā 
komplektā iekļauta TRÅDFRI tālvadības pults un E27 
TRÅDFRI LED spuldze (standarta cokols) ar balto 
spektru.

703.389.32 24,99 €

TRÅDFRI kustību sensora komplekts, 1000 lūmeni. 
Viedas ierīces, kuras viegli sākt lietot. Komplektā 
iekļauts TRÅDFRI kustību sensors un E27 TRÅDFRI 
LED spuldze (standarta cokols) ar siilti baltu gaismu 
(2700 kelvini). Jūties drošāk un mājīgāk – gaisma 
ieslēgsies, tiklīdz ienāksi istabā.

803.389.41 19,99 €

TRÅDFRI signāla atkārtotājs
104.004.08 9,99 €

TRÅDFRI vadības rozetes komplekts

403.647.48 15 €

TRÅDFRI gaismas regulēšanas komplekts
703.389.51 29,99 €

ATSEVIŠĶAS IERĪCES

TRÅDFRI bezvadu slēdzis gaismas intensitātes 
regulēšanai. Izmanto bezvadu slēdzi, lai regulētu 
gaismas intensitāti un ieslēgtu/izslēgtu līdz pat 10 
gaismas avotus – tie visi klausīs šim slēdzim. 
Balts 003.478.31 9,99 €

TRÅDFRI vārteja. Ar TRÅDFRI vārteju un lietotni 
varēsi vadīt katru gaismas avotu atsevišķi, izveidot 
dažādus apgaismojuma uzstādījumus un vadīt tos ar 
tālvadības pulti vai lietotni. Ieslēdz, izslēdz, regulē 
gaismas intensitāti un temperatūru. Ar vārteju un 
lietotni varēsi izveidot vairākas gaismas avotu grupas 
un vadīt tās dažādos veidos.

403.378.06 29,99 €

TRÅDFRI bezvadu kustību sensors. Jūties drošāk 
un mājīgāk – gaisma ieslēgsies, tiklīdz ienāksi istabā.  

303.835.11 16,99 €
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VISAS DAĻAS

ATSEVIŠĶI MODUĻI

FLOALT LED gaismas panelis, bezvadu vadība, 
baltais spektrs. Komplektā iekļauta viegli lietojama 
TRÅDFRI tālvadības pults un pārveidotājs. Ja vēlies 
uzstādīt tā, lai vadi nebūtu redzami, iespējams, 
būs nepieciešama elektriķa palīdzība. Lūdz padomu 
vietējiem profesionāļiem. Iebūvētā gaismas avota 
darba mūžš ir apmēram 25 000 h. Elektrības patēriņš: 
30×30 cm – 36 kWh gadā; 60×60 cm – 84,68 kWh 
gadā, un 30×90 cm – 99,28 kWh gadā, ja LED paneli 
darbina 8 h dienā
30×30 cm 403.322.10 69,99 €
60×60 cm 500.991.50 119 €
30×90 cm 303.030.72 119 €



Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, 
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt 
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai. 
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no 
veikala darbiniekiem.
 

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu 
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa 
par meistara izsaukumu. 

Uzstādīšana
Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves 
tehniku tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par 
meistara izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana
Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās 
mājās vai darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to 
vairāk uzzināsi no veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi
Mēs sagatavosim tavu pasūtījumu un pirkumus piegādāsim. Tieši 
tik vienkārši! Tu pasūti, bet mēs izdarīsim pārējo. Iedod mums 
veikalā savu vēlmju sarakstu, mēs sagatavosim pasūtījumu un 
pirkumus tev aizvedīsim.

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev 
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu 
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces 
vērtībā no 70 € līdz 5000 €.

Atpakaļatdošana 
Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no 
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu 
atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām 
precēm.

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


