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«Έξυπνος» φωτισμός
IKEA® 

Το φως εμπνέει, μεταμορφώνει και δίνει λάμψη. Επηρεάζει 
τη διάθεση και τα συναισθήματά μας και μας βοηθάει να 
κάνουμε όλες μας τις δραστηριότητες. Ανακαλύψτε τα 
νέα, συναρπαστικά προϊόντα «Έξυπνου» φωτισμού για 
να ομορφύνετε το σπίτι σας και να κάνετε πιο εύκολη την 
καθημερινή σας ζωή!
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ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 19:00

Η σημασία του φωτός 
«Το φως έχει ζωτική σημασία. Και ο σωστός τύπος φωτισμού 
είναι σημαντικός από πολλές απόψεις. Διαφορετικά 
χαρακτηριστικά φωτισμού μπορούν να δημιουργήσουν 
διαφορετικά συναισθήματα σε ένα δωμάτιο: πραγματικά μπορεί 
να αλλάξει τη διάθεσή μας!»

Anne Oddershede 
Σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων

Ο ψυχρός φωτισμός 
βοηθάει σε εργασίες που 
απαιτούν συγκέντρωση 
και εστίαση.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 19:00

Για αυτήν τη λύση χρειάζεστε: 

Το σετ τηλεχειριστηρίου TRÅDFRI E27, με λευκό φάσμα και το πάνελ φωτισμού LED FLOALT. 
Αυτός ο συνδυασμός σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός και να αλλάξετε το 
θερμό φως σε ψυχρό σε τρία βήματα. Μπορείτε να επεκτείνετε το σετ σας και να ελέγχετε μέχρι 
και 10 λαμπτήρες LED ή πάνελ φωτός LED.

Ο θερμός φωτισμός 
δημιουργεί μια 
αίσθηση οικειότητας 
και άνεσης.
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Διαφορετικός φωτισμός μέσα στο ίδιο 
δωμάτιο
Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να σχεδιάσετε μία ολοκληρωμένη 
λύση φωτισμού για το κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας. Με τον 
«Έξυπνο» φωτισμό μπορείτε να συγκεντρώνετε πολλές πηγές 
φωτός μαζί και να ρυθμίζετε το χρώμα και τη φωτεινότητά 
τους. Μπορείτε ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο να συνδυάσετε τρία 
διαφορετικά είδη φωτισμού για διαφορετικές δραστηριότητες.

Ένα φωτιστικό μπορεί 
δώσει ζωή σε μια σκοτεινή 
γωνία και να μεγαλώσει 
τον χώρο.

Ένα απαλό 
φως φτιάχνει 
ατμόσφαιρα και 
δημιουργεί μία 
αίσθηση ηρεμίας.
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Για αυτήν τη λύση χρειάζεστε: 

Ένα φωτιστικό 
γραφείου με 
εστιασμένο 
φωτισμό 
βοηθάει στη 
συγκέντρωση και 
ενθαρρύνει τη 
δημιουργικότητα.   

Αυτό το δωμάτιο έχει σχεδιαστεί με το σετ πύλης δικτύου TRÅDFRI και λαμπτήρα LED E14 με 
λευκό φάσμα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή IKEA Home Smart για iOS ή Android για να  
ρυθμίζετε τον φωτισμό από το κινητό ή το tablet σας. 

Η εφαρμογή IKEA Home Smart σας προσφέρει τη δυνατότητα 
να ρυθμίζετε τον φωτισμό σας ανάλογα με τις δικές σας 
ανάγκες, από το τηλέφωνό σας ή το tablet. Μπορείτε να 
ρυθμίζετε την ένταση του φωτός, να ανάβετε ή να σβήνετε 
τα φώτα και να αλλάζετε τον φωτισμό από θερμό σε ψυχρό 
σε τρία βήματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε 
χρονοδιακόπτες με βάση το πρόγραμμά σας, να αλλάζετε 
τις ρυθμίσεις τους, να διαγράφετε ή να προσθέτετε πηγές 
φωτισμού – όλα αυτά μέσα από μία εφαρμογή που είναι 
ιδιαίτερα φιλική για τον χρήση.
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Για αυτήν τη λύση χρειάζεστε: 

Το σετ αισθητήρα TRÅDFRI που περιλαμβάνει έναν λαμπτήρα 
TRÅDFRI LED E27 με θερμό λευκό φως και έναν αισθητήρα 
κίνησης TRÅDFRI.

Φως με αισθητήρα κίνησης 
που σας διευκολύνει, όταν 
επιστρέφετε στο σπίτι.
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Επιλέξτε ένα σημείο για να εγκαταστήσετε τον αισθητήρα 
κίνησης. Διαθέτει μέγιστο εύρος 10 μέτρα από την πηγή 
φωτός, όταν δεν παρεμβάλλεται τοίχος. Για αντίδραση στην 
κίνηση το μέγιστο εύρος είναι 5 μέτρα και μία γωνία 120°. 

Ο λαμπτήρας και ο αισθητήρας κίνησης του σετ είναι ήδη 
συγχρονισμένα. Εγκαταστήστε τον λαμπτήρα TRÅDFRI και 
ανοίξτε τον διακόπτη ή ενεργοποιήστε τον.

Μπορείτε να  ρυθμίσετε τον αισθητήρα κίνησης για 
λειτουργία ημέρας ή νύχτας. Η λειτουργία ημέρας 
ενεργοποιείται πάντα με την κίνηση. Η νυχτερινή λειτουργία 
ενεργοποιείται μόνο όταν είναι σκοτεινά. Προσαρμόστε τη 
ρύθμιση ώρας για να απενεργοποιείται η πηγή φωτός μετά 
από 1, 5 ή 10 λεπτά.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες πηγές φωτός στον 
αισθητήρα κίνησης, κρατήστε τον πολύ κοντά στην πηγή 
φωτός (όχι περισσότερο από 5 cm). Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί ζεύξης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και θα δείτε 
ένα κόκκινο φως στον αισθητήρα κίνησης. Όταν το φως 
αρχίσει να χαμηλώνει και να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η 
σύζευξη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Ένα θερμό καλωσόρισμα

Ένα καλωσόρισμα και λίγη βοήθεια είναι πάντα ευπρόσδεκτα 
όταν γυρίζουμε σπίτι από τη δουλειά ή το σχολείο. Το χολ είναι 
το ιδανικό σημείο για να εγκαταστήσετε ένα φως με αισθητήρα 
κίνησης. Δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο!
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ

Το φωτεινό λευκό φως 
δημιουργεί έντονη 
αντίθεση, ώστε να βλέπετε 
με λεπτομέρεια αυτά που 
κόβετε και μαγειρεύετε!

Ένα θερμό φως με 
μειωμένη ένταση 
δημιουργεί μία 
αίσθηση ζεστασιάς 
και χαλάρωσης για 
το καλωσόρισμα των 
καλεσμένων σας.

Για αυτήν τη λύση χρειάζεστε: 

Σετ πύλης δικτύου TRÅDFRI και λαμπτήρα TRÅDFRI LED GU10 με λευκό 
φάσμα.
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Δημιουργήστε όμορφες στιγμές με «Έξυπνο» φωτισμό
Το σπίτι είναι ένας δημιουργικός χώρος όπου μπορείτε πραγματικά να εκφραστείτε 
- είτε δοκιμάζετε μία νέα συνταγή, είτε χαλαρώνετε με την οικογένειά σας. Τώρα, με 
τον «Έξυπνο» φωτισμό, μπορείτε να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που ταιριάζει σε 
κάθε περίσταση, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Με το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI μπορείτε να ελέγχετε μέχρι και 10 
λαμπτήρες ή πάνελ φωτισμού LED. Μπορείτε να  ρυθμίζετε την ένταση, 
να ανάβετε και να σβήνετε το φως και να αλλάζετε τον φωτισμό από 
θερμό σε ψυχρό.
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Using the TRÅDFRI app, 
set a “Rise and Shine” 
timer to wake you up – 
just like the sun!

Για αυτήν τη λύση χρειάζεστε:

Έναν λαμπτήρα LED TRÅDFRI E27 με λευκό φάσμα, ένα τηλεχειριστήριο TRÅDFRI, μία 
πύλη δικτύου TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA Home Smart.

Στην εφαρμογή IKEA 
Home Smart μπορείτε 
να βρείτε τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη “Rise and 
Shine”, που σας ξυπνάει 
φυσικά – όπως ο ήλιος! 
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Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι 
με το φως! 
Οι άνθρωποι είμαστε έτσι 
προγραμματισμένοι με το βιολογικό 
μας ρολόι να ανταποκρίνεται στην 
εναλλαγή του φωτός με το σκοτάδι. 
Με την εφαρμογή TRÅDFRI, μπορείτε 
να αποκτήσετε γνώση που θα 
χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε 
μία ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας 
και ξεκούρασης στο σπίτι. Ένα σπίτι 
φωτισμένο σωστά, δεν είναι μόνο 
λειτουργικό, αλλά βοηθάει και στη 
συνολική σας ψυχολογία και κάνει την 
κάθε μέρα λίγο καλύτερη.

Βράδυ

Το ηλιοβασίλεμα μας κάνει να αισθανόμαστε 
κουρασμένοι. Ο φωτισμός το βράδυ πρέπει να 
είναι ζεστός και χαμηλός, ώστε να χαλαρώνουμε 
και να νιώθουμε ασφάλεια.

Ημέρα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το φυσικό φως 
γίνεται πιο λευκό και έντονο. Αυτό δίνει εντολή 
στο σώμα και το μυαλό μας να είναι ξύπνια και 
σε εγρήγορση. 

Ανατολή

Το σώμα μας ανταποκρίνεται φυσικά στο πρωινό 
φως. Με τον κατάλληλο φωτισμό, μπορείτε 
να ξυπνήσετε με ήρεμο, φυσικό τρόπο, για να 
νιώθετε  ανανεωμένοι και με ενέργεια.
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Ώρα για χαλάρωση! 
Είναι ωραίο να υπάρχει στο σπίτι μια άνετη γωνιά για χαλάρωση στο τέλος της ημέρας με χαμηλό, 
ατμοσφαιρικό φωτισμό. Αυτό δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο - και πιο προσιτό. Το σετ ροοστάτη TRÅDFRI 
είναι μια έξυπνη λύση, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός ασύρματα. Είναι απλό 
στη χρήση και δεν χρειάζεται καλωδιώσεις ή ηλεκτρολόγο. Ο ασύρματος ροοστάτης είναι φορητός 
και μαγνητικός, ώστε να μπορεί να στέκεται σε βάση στον τοίχο, στο τραπέζι ή σε οποιαδήποτε 
μεταλλική επιφάνεια. Έτσι, όλα είναι στο χέρι σας!

Για αυτήν τη λύση χρειάζεστε: 

Ένα σετ ροοστάτη TRÅDFRI, που περιλαμβάνει έναν 
ασύρματο ροοστάτη και έναν λαμπτήρα LED E27 (μεγάλη 
βάση) με θερμό λευκό φως. 


