PORADNIK KUPUJĄCEGO

Inteligentne oświetlenie IKEA
TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE

DOBRZE WIEDZIEĆ

Ten symbol znajduje się
na opakowaniach produktów
stanowiących część serii
inteligentnego oświetlenia
IKEA.

wydrukowano na papierze z recyklingu

Lepsze życie w domu z inteligentnym oświetleniem IKEA
Dzięki inteligentnemu oświetleniu IKEA możesz z łatwością dopasować
oświetlenie domu do swoich potrzeb i zmieniać je w zależności od okoliczności
czy też czynności, jakie akurat wykonujesz. Jedno ustawienie wczesnym
rankiem, inne późnym wieczorem, a jeszcze inne podczas gotowania albo
pracowania w domu. Przyciemniaj, wyłączaj, włączaj i przełączaj ze światła
ciepłego na chłodne. Wszystko to za pomocą pilota zdalnego sterowania,
całkowicie bezprzewodowo i w dowolnym momencie. A jeśli rozbudujesz
system o bezprzewodowy regulator przyciemnienia światła i stację łączności
wraz z aplikacją na urządzenia mobilne, zyskasz możliwość niezależnego
sterowania każdym źródłem światła. Inteligentne oświetlenie IKEA jest
łatwe w montażu i obsłudze i sprawi, że twój dom będzie przyjemniejszy
i bardziej praktyczny.

Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły
zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe informacje o produktach
są dostępne na metkach cenowych lub w internecie. Wszystkie elementy wymagają montażu.

JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW
KROK PO KROKU
Oświetlenie na każdą okazję
Jeśli zależy ci na możliwości ustawiania różnych opraw
świetlnych za pomocą naszej aplikacji, wybierz zestaw
złożony ze stacji łączności, pilota zdalnego sterowania
i 2 żarówek LED o białym spektrum światła.

Świat inteligentnego oświetlenia IKEA stoi przed tobą
otworem. Zacznij od zastanowienia się, jakie czynności
będziesz wykonywać w danym pomieszczeniu, jakiego
rodzaju oświetlenie będzie w nim potrzebne oraz jakich
funkcji i możliwości od niego oczekujesz. Zazwyczaj lepsze
rezultaty można uzyskać, łącząc ze sobą oświetlenie
funkcjonalne, np. lampę do czytania, z oświetleniem
nastrojowym, jak choćby lampę podłogową z funkcją
przyciemniania.

Za pośrednictwem stacji łączności i aplikacji mobilnej
TRÅDFRI możesz niezależnie sterować każdym źródłem
światła lub ich grupami. Stwórz nastrój na każdą okazję,
np. na czas oglądania telewizji czy romantycznej kolacji,
ustawiając różne oprawy świetlne i sterując nimi zdalnie
za pomocą aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.
Wyłączaj, włączaj, przyciemniaj i zmieniaj barwę światła
od ciepłej do chłodnej, kiedy tylko chcesz. Możesz też
ustawić przyjemne oświetlenie na pobudkę, zaprogramować
oświetlenie tak, by włączało się i wyłączało zgodnie
z harmonogramem, a nawet ustawić zegar tak, żeby
światło włączało się pod twoją nieobecność. Stacja
łączności pozwala rozbudować system tak, by składało
się na niego nawet 100 urządzeń (źródeł światła lub
urządzeń sterujących). Nieustannie aktualizujemy
aplikację TRÅDFRI, dodając nowe funkcje i możliwości.

Jeśli chcesz zbudować własny zestaw, wystarczy kierować
się poniższymi wskazówkami:
1. Jakich możliwości oczekujesz?
Przyciemnianie
Jeśli zależy ci na samej funkcji przyciemniania, wybierz
zestaw zawierający bezprzewodowy regulator przyciemnienia
światła i żarówkę LED o białej ciepłej barwie (2700K).
Przyciemnianie i zmiana barwy światła
Jeżeli poza funkcją przyciemniania oczekujesz też możliwości stopniowej zmiany barwy światła z ciepłej na chłodną,
wybierz zestaw złożony z pilota zdalnego sterowania
i żarówki LED o białym spektrum światła.

2. Rozbudowa systemu
System może składać się z maksymalnie 10 żarówek LED,
paneli świetlnych LED lub drzwi z podświetleniem LED.
Całością można sterować za pomocą dowolnego urządzenia
sterującego. Więcej informacji o cechach poszczególnych
produktów znajdziesz w tabeli na stronie 2.

Sterowanie ruchem
Jeśli chcesz, żeby światło automatycznie włączało się
i wyłączało po wykryciu ruchu, zdecyduj się na zestaw
składający się z czujnika ruchu i żarówki LED o białej
ciepłej barwie (2700K).

SŁOWNICZEK
Białe spektrum światła
Trzy barwy światła białego – od ciepłego do chłodnego
(ciepły blask - 2200K, ciepła biel - 2700K, chłodna biel 4000K).

Nastrój
Grupa źródeł światła o różnych ustawieniach,
np. niezależnie przyciemniane i/lub różniące się
temperaturą barwy światła.

Źródło światła
Żarówki LED, panele świetlne LED i drzwi z podświetleniem
LED.

Parowanie
Dodawanie jednego lub kilku źródeł światła do listy
urządzeń obsługiwanych przez pilota.

Urządzenie sterujące
Urządzenia służące do sterowania oświetleniem,
np. pilot zdalnego sterowania.

Stacja łączności
Urządzenie, które pozwala dostosować oświetlenie
do swoich potrzeb i sterować produktami z serii TRÅDFRI
za pomocą smartfona lub tabletu.

Grupowanie
Zestawienie w grupach żarówek LED, paneli świetlnych
LED i drzwi z podświetleniem LED.
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JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW
Zalety
produktu

TRÅDFRI
Żarówka
LED E27
opalowa
Białe
spektrum

TRÅDFRI
Żarówka
LED E14
opalowa
Białe
spektrum

TRÅDFRI
Żarówka
LED E27
przezroczysta
Białe
spektrum

TRÅDFRI
Żarówka
LED GU10
Białe
spektrum

TRÅDFRI
Żarówka
LED E27
opalowa
Barwa biała
ciepła

FLOALT
FLOALT
FLOALT
SURTE
JORMLIEN
Panel
Panel
Panel
Drzwi
Drzwi
świetlny LED świetlny LED świetlny LED z podświetle- z podświetle30×30 cm
30×90 cm
60×60 cm
niem LED
niem LED
Białe
Białe
Białe
Białe
Białe
spektrum
spektrum
spektrum
spektrum
spektrum

980

400

950

400

1000

670

2200

2800

400

600

12

5

12

6

12,5

12,5

29

34

9

12,5

Płynne
bezprzewodowe
przyciemnianie
Regulacja barwy
światła białego od
ciepłej do chłodnej
Sparowany
z pilotem TRÅDFRI
i gotowy do pracy
Pilot TRÅDFRI
należy dokupić
osobno i sparować
Można połączyć
z dowolnymi
produktami
z asortymentu
inteligentnego
oświetlenia
Kompatybilny
z bezprzewodowym
regulatorem
przyciemnienia
światła TRÅDFRI
Kompatybilny
z czujnikiem
ruchu TRÅDFRI
Sterowanie
za pomocą
aplikacji mobilnej
po zamontowaniu
stacji łączności
TRÅDFRI
Wymagane
podłączenie*

Liczba lumenów

Moc (W)

*Do wpięcia w instalację elektryczną potrzebna może być pomoc elektryka.

DOBRZE WIEDZIEĆ
Sterowanie wyłącznie za pomocą produktów z asortymentu
inteligentnego oświetlenia IKEA. Inteligentne oświetlenie
IKEA działa w oparciu o protokół ZigBee i nie można
obsługiwać go za pomocą przewodowych regulatorów
przyciemnienia światła.

Drzwi z podświetleniem JORMLIEN zostały zaprojektowane
z myślą o szafkach kuchennych METOD:
- Należy uzupełnić je sprzedawanymi osobno zawiasami
125° z serii UTRUSTA.
- Do zamontowania drzwi w szafce narożnej potrzebne
są zawiasy 45° UTRUSTA.
- Należy uzupełnić je sprzedawanym osobno uchwytem
BLANKETT o szerokości 50 mm albo otwieraniem
przyciskowym UTRUSTA.

Jeśli chcesz kupić panel świetlny LED albo drzwi
z podświetleniem LED:
- Nie zapomnij o przewodzie zasilającym ANSLUTA
(potrzebny do podłączenia drzwi z podświetleniem
lub zamocowania panelu świetlnego na ścianie).
- Wykorzystaj przewód łączący ANSLUTA, żeby połączyć
ze sobą kilka paneli świetlnych albo drzwi z podświetleniem LED.

Drzwi z podświetleniem SURTE zostały zaprojektowane
z myślą o szafkach BESTÅ:
- Uchwyt znajduje się w zestawie.
- Zawiasy BESTÅ z funkcją płynnego domykania
i otwierania przyciskowego sprzedawane są osobno.
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WSZYSTKIE ELEMENTY I CENY
ZESTAWY
TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia
światła, biała ciepła barwa. Gotowy do użycia zestaw
złożony z bezprzewodowego regulatora przyciemnienia
światła i żarówki LED z gwintem E27 (duży gwint)
o białej ciepłej barwie (2700 kelwinów). Światło można
ściemniać bezprzewodowo, z łatwością dopasowując
je do wykonywanej czynności.
Biały

TRÅDFRI żarówka LED E27, 980 lumenów (≈ 70W),
bezprzewodowe przyciemnianie, białe spektrum światła,
opalowa. Inteligentna żarówka LED pozwala dobierać
oświetlenie do różnych sytuacji, np. cieplejsze światło
podczas kolacji i jaśniejsze, nieco chłodniejsze w czasie
pracy.
103.182.63 89,99

803.498.88 89,99

Czarny

003.569.10 89,99

Żółty

803.569.11 89,99

TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia
światła, białe spektrum. Gotowy do użycia zestaw
złożony z pilota zdalnego sterowania i żarówki LED
z gwintem E27 (duży gwint) o białym spektrum światła.
703.389.32 149,TRÅDFRI zestaw ze stacją łączności, białe spektrum.
Gotowy do użycia zestaw złożony ze stacji łączności,
pilota zdalnego sterowania i 2 żarówek LED z gwintem
E27 (duży gwint) o białym spektrum światła. Za pomocą
stacji łączności i aplikacji mobilnej TRÅDFRI można
pogrupować źródła światła i sterować nimi na różne
sposoby.
803.389.60 349,TRÅDFRI zestaw z czujnikiem ruchu. Gotowy
do użycia zestaw złożony z czujnika ruchu i żarówki
LED z gwintem E27 (duży gwint) o białej ciepłej barwie
(2700 kelwinów). Światło zapalające się natychmiast
po wykryciu ruchu pozwala poczuć się w swoim domu
bezpieczniej.
803.389.41 99,99

ELEMENTY POJEDYNCZE

TRÅDFRI żarówka LED E27, 1000 lumenów (≈ 72W),
bezprzewodowe przyciemnianie, biała ciepła barwa,
opalowa. Inteligentna żarówka LED pozwala dobierać
oświetlenie do różnych sytuacji, np. przyciemniając
światło dla uzyskania nastrojowej atmosfery.
603.384.52 49,99
TRÅDFRI żarówka LED GU10, 400 lumenów (≈ 35W),
bezprzewodowe przyciemnianie, białe spektrum światła.
Żarówka LED z funkcją ściemniania pozwala dobierać
oświetlenie do różnych sytuacji, np. cieplejsze światło
podczas kolacji i jaśniejsze, nieco chłodniejsze
w czasie pracy.
003.182.92 59,99
FLOALT panel świetlny LED, bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum światła. Gotowy do użycia –
w zestawie pilot zdalnego sterowania TRÅDFRI i transformator. Do podłączenia potrzebna może być pomoc
elektryka. Kwestię tę należy skonsultować z lokalnymi
przepisami dot. instalacji elektrycznych. Żywotność
wbudowanych diod LED określana jest na ok. 25 000
godzin. Zużycie energii: 30×30 cm - 36 kWh/rok;
60×60 cm - 84,68 kWh/rok i 99,28 kWh/rok, jeśli panel
świeci przez 8 godzin dziennie.
30×30 cm

403.322.10 299,-

30×90 cm

303.030.72 449,-

60×60 cm

103.029.69 499,-

TRÅDFRI pilot zdalnego sterowania.
Pilot może obsługiwać do 10 źródeł światła: żarówek
LED, paneli świetlnych LED lub drzwi z podświetleniem
LED. Światło można włączyć, wyłączyć, przyciemniać
i stopniowo przełączać z barwy ciepłej na chłodną.
303.388.49 69,99
TRÅDFRI stacja łączności.
Stacja łączności i aplikacja mobilna TRÅDFRI pozwala
sterować każdym źródłem światła niezależnie, tworzyć
różne sceny świetlne i ustawiać je za pomocą pilota
zdalnego sterowania lub aplikacji. Możesz wyłączać,
włączać, przyciemniać i zmieniać barwę światła od
ciepłej do chłodnej, kiedy tylko chcesz. Za pomocą
stacji łączności i aplikacji mobilnej można pogrupować
źródła światła i sterować nimi na różne sposoby.
403.378.06 149,TRÅDFRI żarówka LED E14, 400 lumenów (≈ 35W),
bezprzewodowe przyciemnianie, białe spektrum
światła. Inteligentna żarówka LED pozwala dobierać
oświetlenie do różnych sytuacji, np. cieplejsze światło
podczas kolacji i jaśniejsze, nieco chłodniejsze
w czasie pracy.
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703.182.84 59,99

JORMLIEN drzwi z podświetleniem LED, bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum światła. 40×80
cm. Zaprojektowane z myślą o szafkach kuchennych
METOD. Gotowe do użycia – w zestawie pilot zdalnego
sterowania TRÅDFRI i transformator. Żywotność
wbudowanych diod LED określana jest na ok. 25 000
godzin. Zużycie energii: 36 kWh/rok, jeśli drzwi świecą
przez 8 godzin dziennie.
303.047.50 445,SURTE drzwi z podświetleniem LED, bezprzewodowe
sterowanie, białe spektrum światła. 60×38 cm.
Zaprojektowane z myślą o szafkach BESTÅ. Gotowe
do użycia – w zestawie pilot zdalnego sterowania
TRÅDFRI i transformator. Żywotność wbudowanych
diod LED określana jest na ok. 25 000 godzin.
Zużycie energii: 26,28 kWh/rok, jeśli drzwi świecą
przez 8 godzin dziennie.
803.160.86 395,-

TRÅDFRI żarówka LED E27, 950 lumenów (≈ 69W),
bezprzewodowe przyciemnianie, białe spektrum
światła, przezroczysta. Inteligentna żarówka LED
pozwala dobierać oświetlenie do różnych sytuacji,
np. cieplejsze światło podczas kolacji i jaśniejsze,
nieco chłodniejsze w czasie pracy.
003.182.68 89,99

Broszura nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Zastrzegamy możliwość zmian w parametrach
technicznych i wzornictwie artykułów, a w razie konieczności użycie surowców zastępczych oraz możliwość wycofania wybranych artykułów ze sprzedaży.
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