Ceļvedis pircējiem

IKEA viedais apgaismojums
Noderīga informācija

Šis simbols ir redzams uz visu
IKEA viedā apgaismojuma
preču iepakojumiem.

Labāka ikdienas dzīve ar IKEA viedo apgaismojumu
Ar IKEA viedo apgaismojumu mājokļa apgaismojumu var viegli
pielāgot dažādām vajadzībām, gadījumiem un aktivitātēm. Izvēlies
īsto gaismu agriem rītiem, vēliem vakariem un ēdiena gatavošanai
vai darbam mājās. Ar tālvadības pulti apgaismojumam var samazināt
intensitāti, izslēgt vai ieslēgt to, kā arī mainīt gaismas toni. Papildini
apgaismojuma sistēmu ar bezvadu dimmeri, vadības ierīci un lietotni
gaismas ķermeņu individuālai vadībai. IKEA viedo apgaismojumu
ir viegli uzstādīt un lietot, un ar to var padarīt telpu mājīgāku un
praktiskāku.

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.

Kā izvēlēties?
IKEA viedais apgaismojums soli pa solim
Sākt lietot IKEA viedo apgaismojumu ir pavisam vienkārši.
Vispirms pārdomā, ko plāno telpā darīt, kāda veida
apgaismojums būs nepieciešams un kādas būtu vēlamās
apgaismojuma funkcijas. Kopumā parasti ir labāk izvēlēties
dažādus gaismas ķermeņus, piemēram, atsevišķu lampu
lasīšanai un stāvlampu ar regulējamu apgaismojuma intensitāti.
Tālāk aprakstīts, kā soli pa solim izveidot apgaismojuma
risinājumu savam mājoklim:

Kustību vadība
Ja vēlies, lai apgaismojums automātiski ieslēgtos un izslēgtos
atkarībā no tā, vai telpā ir kustība, izvēlies komplektu ar
kustības sensoru un 1 LED spuldzi ar silti baltu gaismu (2700
kelvini).
Īstais apgaismojums katram dzīves gadījumam
Ja vēlies mainīt apgaismojumu ar lietotni, izvēlies komplektu
ar vadības ierīci, tālvadības pulti un 2 LED spuldzēm ar baltā
spektra gaismu.

1. Kādas iespējas tu vēlētos?
Regulēt apgaismojuma intensitāti
Ja vēlies tikai regulēt apgaismojuma intensitāti, izvēlies
komplektu ar bezvadu dimmeri un 1 LED spuldzi, kas rada silti
baltu gaismu (2700 kelvini). Ar TRÅDFRI LED vadības ierīci var
samazināt OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE, VAXMYRA un NORRFLY
kolekcijas gaismekļu apgaismojuma intensitāti.

Ar TRÅDFRI vadības ierīci un IKEA Home smart lietotni var
kontrolēt katru gaismekli atsevišķi vai tos grupēt. Radi noskaņu
ar dažādiem iestatījumiem, ar lietotni vai tālvadības pulti mainot
gaismu atkarībā no tā, ko vēlies darīt, piemēram, skatīties
televīziju vai baudīt romantisku maltīti. Ieslēdz, izslēdz, regulē
apgaismojuma intensitāti vai maini toni pēc sirds patikas.
Iestati labāko gaismu, lai no rīta pamostos, ieslēdz un izslēdz
pēc grafika un iestati taimeri, lai apgaismojums ieslēgtos pat
tad, kad neesi mājās. Ar vadības ierīci sistēmu var papildināt
ar līdz pat 100 ierīcēm. IKEA Home smart lietotne tiek pastāvīgi
papildināta ar jaunām funkcijām un iespējām.

Regulēt apgaismojuma intensitāti un mainīt apgaismojumu
no silta uz vēsu
Ja vēlies regulēt apgaismojuma intensitāti un pakāpeniski
mainīt gaismas toni no siltāka uz vēsāku, izvēlies komplektu ar
tālvadības pulti un 1 LED spuldzi ar baltā spektra gaismu.

Balss vadība
Apgaismojumam ir iespējama balss vadība ar Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple Home un Siri voice.

Regulēt apgaismojuma intensitāti un mainīt apgaismojumu
no silta uz vēsu vai mainīt tā krāsu
Ja vēlies regulēt apgaismojuma intensitāti, pakāpeniski mainīt
gaismas toni no siltāka uz vēsāku un mainīt gaismas krāsu,
izvēlies komplektu ar tālvadības pulti un 1 LED spuldzi ar baltā
spektra un krāsu spektra gaismu.

2. Papildini pēc vēlēšanās
Sistēmu var papildināt ar līdz pat 10 LED gaismekļiem un tos
kontrolēt ar jebkuru viedā apgaismojuma vadības ierīci. Uzzini
vairāk par preču īpašībām 2. lappusē.

Ar tālvadības pulti var izvēlēties no 9 krāsu un baltajiem toņiem:
Baltie toņi

Krāsas

Vēsi balts

4000 kelvini

Silti dzintardzeltens

Silti balts

2700 kelvini

Tumšā persiku krāsā

Silts mirdzums

2200 kelvini

Tumšrozā

Sveču gaisma

1780 kelvini

Gaiši violets
Gaišzils

Pievienojot vadības ierīci un lietotni, kopā būs 20 dažādi baltie
un krāsu toņi:
Baltie toņi
Aukstas debesis

Krāsas
6000 Kelvin

Silti dzintardzeltens

Vēsa dienasgaisma 5000 Kelvin

Persiku krāsā

Vēsi balts

4000 Kelvin

Tumšā persiku krāsā

Saullēkts

3000 Kelvin

Tumšsarkans

Silti balts

2700 Kelvin

Rozā

Silts mirdzums

2200 Kelvin

Gaišrozā

Sveču gaisma

1780 Kelvin

Tumšrozā
Gaiši violets
Tumši violets
Zils
Gaišzils
Laima krāsā
Dzeltens
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Kā izvēlēties?
Baltais spektrs
Trīs dažādi baltie toņi (silts mirdzums – 2200 kelvini, silti balts –
2700 kelvini, vēsi balts – 4000 kelvini).

Grupēšana
Kombinē LED spuldzes, LED paneļus vai citus gaismekļus.
Noskaņa
Gaismekļu grupa ar atšķirīgiem iestatījumiem, piemēram, dažādiem
apgaismojuma intensitātes regulēšanas režīmiem un/vai dažādu
gaismas temperatūru.

Gaismas avots
LED spuldzes, LED paneļi, iebūvējamais LED apgaismojums un LED
lampas.
Vadības ierīce
Ierīce, kuru izmanto gaismekļu regulēšanai, piemēram, tālvadības
pults.

Savienošana
Pievieno vadības ierīcei vienu vai vairākus gaismekļus.
Vārteja
Ierīce, ar kuru var regulēt apgaismojumu un TRÅDFRI preces, ja
izmanto viedtālruni vai planšetdatoru.

LED draiveris
Ar TRÅDFRI LED draiveri var regulēt OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE,
VAXMYRA un NORRFLY gaismekļu apgaismojuma intensitāti.
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Kā izvēlēties?

Iespējas

TRÅDFRI
TRÅDFRI
TRÅDFRI
TRÅDFRI
LED spuldze
LED spuldze
LED spuldze
LED spuldze
E27, pienbalta, E27, pienbalta, E14, pienbalta, E14, pienbalta,
baltais
baltais
baltais
baltais
spektrs
spektrs
spektrs
spektrs

TRÅDFRI
LED spuldze
E27,
caurspīdīga,
baltais
spektrs

TRÅDFRI
LED spuldze
GU10
baltais
spektrs

TRÅDFRI
TRÅDFRI
TRÅDFRI
LED spuldze
LED spuldze
LED spuldze
E27, pienbalta, E14, pienbalta, E27, pienbalta
krāsu un
krāsu un
silti balts
baltais
baltais
spektrs
spektrs

TRÅDFRI
LED spuldze
E14, sveces
forma,
silti balts

Bezvadu apgaismojuma
intensitātes regulēšana

Iespēja mainīt no silti
baltas līdz vēsi baltai
gaismai

Iespēja mainīt krāsu

Lietošanai gatavs
savienojums ar
TRÅDFRI tālvadības pulti
TRÅDFRI tālvadības
pults jāiegādājas
atsevišķi un jāizveido
savienojums
Var kombinēt ar visām
viedā apgaismojuma
ierīcēm
Sader ar
TRÅDFRI bezvadu
dimmeri
Sader ar
TRÅDFRI kustības
sensoru
Pievienojot TRÅDFRI
vārteju iespējama
vadība ar IKEA Home
smart lietotni
Nepieciešama
uzstādīšana*

Lūmeni pēc
noklusējuma

Jauda (vati)

1000

980

600

400

806

400

600

600

806

400

11

12

6.6

5

9

6

8.6

8.6

8.9

5.3

*Ja vēlies iebūvētu risinājumu, var būt nepieciešams elektriķis.
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Iespējas

TRÅDFRI
LED spuldze
E27 brūna,
caurspīdīga,
silts mirdzums

TRÅDFRI
LED spuldze
GU10
silti balts

FLOALT
LED
apgaismojuma
panelis,
30×30 cm,
baltais spektrs

250

400

670

3

5

12.5

FLOALT
LED
apgaismojuma
panelis,
30×90 cm,
baltais spektrs

FLOALT
LED
apgaismojuma
panelis,
60×60 cm,
baltais spektrs

LEPTITER
LED iebūvējamā
lampa, baltais
spektrs

GUNNARP
LED griestu/
sienas lampa,
diametrs: 40 cm

2200

2800

600

1500

29

34

9

22

TRÅDFRI
LED draiveris

Bezvadu apgaismojuma
intensitātes regulēšana

Iespēja mainīt no silti baltas
līdz vēsi baltai gaismai

Iespēja mainīt krāsu

Lietošanai gatavs
savienojums ar
TRÅDFRI tālvadības pulti
TRÅDFRI tālvadības pults
jāiegādājas atsevišķi un
jāizveido savienojums

Var kombinēt ar visām viedā
apgaismojuma ierīcēm

Sader ar
TRÅDFRI bezvadu
dimmeri
Sader ar
TRÅDFRI kustības
sensoru
Pievienojot TRÅDFRI
vārteju iespējama vadība ar
IKEA Home smart lietotni

Nepieciešama uzstādīšana*

Lūmeni pēc noklusējuma

Jauda (vati)

*Ja vēlies iebūvētu risinājumu, var būt nepieciešams elektriķis.
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Max 10 or 30

Noderīga informācija
Vadība iespējama tikai ar IKEA viedā apgaismojuma precēm.
IKEA viedās preces atbilst ZigBee bezvadu komunikācijas protokolam. Nevar lietot ar iebūvētiem dimmeriem.
IKEA viedajām precēm ir 10 metru darbības rādiuss, ja vien
starpā nav sienu. Darbības rādiusu var paplašināt ar jebkuru
citu IKEA viedo preci. Ja attālums starp divām viedajām precēm
ir lielāks nekā 10 metri, starp tām var novietot TRÅDFRI signāla
atkārtotāju, kas pastiprina signālu.
Ja vēlies iegādāties LED apgaismojuma paneli:
 ܊܊neaizmirsti pievienot FÖRNIMMA strāvas padeves kabeli
(nepieciešams tikai tad, ja vēlies stiprināt paneli pie sienas);
– papildini ar FÖRNIMMA starpsavienojuma vadu, ja vēlies
pievienot vēl citus LED apgaismojuma paneļus. Iespējams
pievienot līdz 10 precēm;
– lietojot TRÅDFRI LED draiveri iebūvējamam apgaismojumam,
gaismas mirkšķināšanās nozīmē, ka ir pārsniegta LED
draivera maksimālā jauda.
Vienmēr pārbaudi, kāda ir gaismekļa maksimālā pieļaujamā
jauda, lai izvēlētos piemērotu TRÅDFRI spuldzi.
Ar TRÅDFRI bezvadu vadības draiveriem (10 W un 30 W) visus
IKEA iebūvējamos gaismekļus var savienot ar IKEA viedā
apgaismojuma sistēmu un vadīt ar TRÅDFRI tālvadības pulti vai
IKEA Home smart lietotni.
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Visas preces
Komplekti

TRÅDFRI bezvadu kustības sensors. Padari mājokli vēl
mājīgāku un drošāku ar apgaismojumu, kas ieslēdzas,
sajūtot kustību.

TRÅDFRI tālvadības pults komplekts, 1000 lūmeni,
baltais gaismas spektrs. Viegli lietojams komplekts ar vienu
TRÅDFRI tālvadības pulti un vienu E27 TRÅDFRI LED spuldzi
(lielais cokols) ar baltā spektra gaismu.
204.065.70

704.299.13

TRÅDFRI bezvadu vadības rozete. Pievieno vadības rozetei
jebkuru lampu, kafijas automātu vai mājsaimniecības ierīci
un kontrolē to ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Vienkārši,
praktiski un atjautīgi.
903.561.66
9,99 €

24,99 €

TRÅDFRI tālvadības pults komplekts, 400 lūmeni, baltā
spektra gaisma. Viegli lietojams komplekts ar vienu TRÅDFRI
tālvadības pulti un trim TRÅDFRI GU10 LED spuldzēm ar
baltā spektra gaismu.
004.065.47

TRÅDFRI LED spuldze E27, 600 lūmeni (≈ 48W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, krāsu un baltā spektra gaisma. Ar viedo
LED spuldzi var regulēt apgaismojuma intensitāti, mainīt tā
gaismu un pielāgot apgaismojumu dažādām aktivitātēm,
piemēram, izvēloties siltāku gaismu maltītes ieturēšanai un
vēsāku – darbam.
004.086.12
19,99 €

34,99 €

TRÅDFRI vārtejas komplekts, 600 lūmeni, krāsu un baltā
spektra gaisma. Viegli lietojams komplekts ar TRÅDFRI
vārteju, TRÅDFRI tālvadības pulti un 2 E27 TRÅDFRI LED
spuldzes (lielais cokols) ar krāsu un baltā spektra gaismu.
Ar TRÅDFRI vārteju un TRÅDFRI lietotni var izveidot vairākas
gaismekļu grupas un vadīt tās dažādos veidos.
004.068.87

TRÅDFRI LED spuldze E14, 600 lūmeni (≈ 48W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, krāsu un baltā spektra gaisma. Ar viedo
LED spuldzi var regulēt apgaismojuma intensitāti, mainīt tā
gaismu un pielāgot apgaismojumu dažādām aktivitātēm,
piemēram, izvēloties siltāku gaismu maltītes ieturēšanai un
vēsāku – darbam.

69 €

504.115.65

TRÅDFRI vārtejas komplekts, 600/1000 lūmeni, baltā spektra gaisma. Viegli lietojams komplekts ar TRÅDFRI vārteju,
tālvadības pulti, 2 E14 (mazais cokols) un 1 E27 (lielais cokols)
LED spuldzēm ar baltā spektra gaismu. Ar TRÅDFRI vārteju
un TRÅDFRI lietotni var izveidot vairākas gaismekļu grupas
un vadīt tās dažādos veidos.
804.068.74

69 €

TRÅDFRI LED spuldze E27, 806 lūmeni (≈ 60W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, baltā spektra gaisma, caurspīdīga. Ar
viedo LED spuldzi var pielāgot apgaismojumu dažādām
aktivitātēm, piemēram, izvēloties siltāku gaismu maltītes
ieturēšanai un vēsāku – darbam.
304.084.70
19,99 €
TRÅDFRI LED spuldze E27, 1000 lūmeni (≈ 72W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, baltā spektra gaisma, pienbalta. Ar
viedo LED spuldzi var pielāgot apgaismojumu dažādām
aktivitātēm, piemēram, izvēloties siltāku gaismu maltītes
ieturēšanai un vēsāku – darbam.

14,99 €

Atsevišķi gaismas ķermeņi

604.084.83

TRÅDFRI bezvadu dimmeris. Ar bezvadu dimmeri var
sinhroni regulēt, ieslēgt un izslēgt līdz pat 10 gaismekļiem.
Baltā krāsā

004.684.32

6,99 €

TRÅDFRI tālvadības pults. Ar TRÅDFRI tālvadības pulti
var vienlaikus vadīt līdz pat 10 LED spuldzēm vai LED apgaismojuma paneļiem. Regulē apgaismojuma intensitāti,
ieslēdz un izslēdz, izvēlies krāsu un maini apgaismojuma
temperatūru.
104.607.51

11,99 €

TRÅDFRI vārteja. Ar TRÅDFRI vārteju un IKEA Home smart
lietotni katru gaismekli var vadīt individuāli, radot apgaismojumu dažādiem gadījumiem un mainīt to ar tālvadības
pulti vai ar lietotni. Ieslēdz, izslēdz, regulē un maini no siltas
gaismas uz vēsu pēc sirds patikas. Vārteju un lietotni var
izmantot, lai izveidotu vairākas gaismekļu grupas un tās
dažādi kontrolētu.
403.378.06

34,99 €

TRÅDFRI signāla atkārtotājs. Signāla atkārtotājs pastiprina
viedo ierīču raidīto signālu, lai tās darbotos arī tad, ja
mājoklis ir liels vai ar biezām sienām.
104.004.08

19,99 €

TRÅDFRI LED spuldze E14, 600 lūmeni (≈ 48W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, baltā spektra gaisma. Ar viedo LED
spuldzi var pielāgot apgaismojumu dažādām aktivitātēm,
piemēram, izvēloties siltāku gaismu maltītes ieturēšanai un
vēsāku – darbam.
804.085.85 11,99 €

TRÅDFRI vadības rozetes komplekts. Pievieno
vadības rozetei jebkuru lampu, kafijas automātu vai
mājsaimniecības ierīci. Tad varēs, piemēram, kontrolēt šīs
ierīces darbību ar IKEA Home smart lietotni. Ar slēdzi var
kontrolēt arī tradicionālus gaismekļus, piemēram, sezonālo
apgaismojumu, un ietaupīt elektrību, vienlaikus izslēdzot
vairākas dīkstāves režīmā esošas ierīces, kas pievienotas
vienai vadības rozetei.
403.647.48

11,99 €

9,99 €
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14,99 €

TRÅDFRI LED spuldze E27, 806 lūmeni (≈60W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, silti balta gaisma, pienbalta. Ar viedo LED
spuldzi apgaismojumu var pielāgot dažādām aktivitātēm,
piemēram, samazinot tā intensitāti mājīgākai noskaņai..
904.087.97

7,99 €

TTRÅDFRI LED spuldze E27, 250 lūmeni (≈25W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, silts mirdzums, caurspīdīgs, brūni tonēts
stikls. Ar viedo LED spuldzi apgaismojumu var mainīt
atbilstoši noskaņai, kādu vēlies panākt. Vizuāli šī spuldze
atgādina senlaiku spuldzes ar kvēldiegu, tumšāku stiklu un
siltu gaismas toni, kas rada mājīgu atmosfēru.
704.556.76

FLOALT LED apgaismojuma panelis, baltā spektra gaisma.
Komplektā iekļauts strāvas pārveidotājs. Iebūvētam
risinājumam var būt nepieciešams elektriķis. Sazinies ar
atbildīgajām iestādēm. Iebūvēta LED gaismekļa darba
mūžs ir aptuveni 25 000 h. Enerģijas patēriņš: 30x30 cm
– 36 kWh/gadā; 60x60 cm – 84,68 kWh/gradā un 30x90 cm –
99,28 kWh/gadā, ja LED paneļi ir iedegti 8 h/dienā. TRÅDFRI
tālvadības pulti var iegādāties atsevišķi.
30×30 cm

704.363.14

69 €

60×60 cm

204.363.17

129 €

30×90 cm

404.363.16

129 €

11,99 €

TRÅDFRI LED spuldze E14, 400 lūmeni (≈35W kvēlspuldze),
bezvadu vadība, silti balta gaisma, sveces forma, pienbalta.
Ar viedo LED spuldzi apgaismojumu var pielāgot dažādām
aktivitātēm, piemēram, samazinot tā intensitāti mājīgākai
noskaņai.
603.652.71

11,99 €

TRÅDFRI LED spuldze GU10, 400 lūmeni (≈57W
kvēlspuldze), bezvadu vadība, silti balta gaisma. Ar
viedo LED spuldzi apgaismojumu var pielāgot dažādām
aktivitātēm, piemēram, samazinot tā intensitāti mājīgākai
noskaņai.
604.200.41

5,99 €

TRÅDFRI LED spuldze GU10, 400 lūmeni (≈ 57W
kvēlspuldze), bezvadu vadība, baltais gaismas spektrs. Ar
viedo LED spuldzi var pielāgot apgaismojumu dažādām
aktivitātēm, piemēram, izvēloties siltāku gaismu maltītes
ieturēšanai un vēsāku – darbam.
904.086.03

9,99 €

TRÅDFRI LED draiveris. TRÅDFRI LED draiveris savieno
OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE un NORRFLY iebūvējamo
apgaismojumu ar IKEA viedo apgaismojumu. Pievienotajiem
gaismekļiem var regulēt apgaismojuma intensitāti ar
TRÅDFRI tālvadības pulti un pievienot to TRÅDFRI vārtejai.
Papildināt ar FÖRNIMMA strāvas padeves kabeli (var
iegādāties atsevišķi).
Līdz 10 W, var pievienot līdz 3
vienībām.

503.561.87

15 €

Līdz 30 W, var pievienot līdz 9
vienībām.

603.426.56

25 €
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LEPTITER LED reccessed spotlight dimmable white spectrum. With this smart LED recessed spotlight you can adapt
your lighting to different activities, for example a warmer
light for a relaxing bath and a brighter, colder light for working. You can install several spotlights in places like a hallway
or other areas where you want a lot of light. TRÅDFRI
remote control is sold separately.
503.535.13

19,99 €

GUNNARP LED ceiling/wall lamp, dimmable, white
spectrum. Use this smart LED lamp to adapt your lighting to
different activities, for example a warmer light for a relaxing
bath and a brighter, colder light for brushing your teeth.
Tested and approved for bathroom. TRÅDFRI remote control
is sold separately.
Diametrs: 40 cm

403.600.76

39 €

Cenas ir spēkā līdz 2020. gada augustam.
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