
Οδηγός IKEA Home Smart 
Έξυπνος φωτισμός 

 
 

 
 
 
 

Όλα τα προϊόντα (εμφανίζονται εδώ) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα 
στο κατάστημα. Επικοινωνήστε με το προσωπικό ή ανατρέξτε στο 
www.IKEA.com για περισσότερες πληροφορίες. Για πιο λεπτομερείς 
πληροφορίες προϊόντος, ανατρέξτε στην ετικέτα της τιμής και στο 
Διαδίκτυο. Όλες οι μονάδες απαιτούν συναρμολόγηση. 
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Για μία καλύτερη 
και απλούστερη 
ζωή στο σπίτι 

 

Το οικοσύστημα IKEA Home smart 
αποτελείται από μία ευρεία γκάμα 
συνδεδεμένων προϊόντων και υπηρεσιών 
που σας επιτρέπουν να ελέγχετε και να 
αυτοματοποιείτε κάτι που διαφορετικά 
το κάνετε χειροκίνητα. Έξυπνη επίπλωση 
του σπιτιού! 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 
 

Ο έξυπνος τρόπος για μία καλύτερη ζωή στο 
σπίτι 
Στην ΙΚΕΑ πάντα προσπαθούμε να βρούμε έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Τώρα με το 
IKEA Home smart έχετε ένα σπίτι όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νέες 
τεχνολογίες για να ελέγξετε και να αυτοματοποιήσετε λειτουργίες – όπως να 
ανάψετε και να ρυθμίσετε τον φωτισμό, να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τα στόρια, 
να ανάψετε τον ανεμιστήρα, να παίξετε μουσική – που διαφορετικά θα το κάνατε 
χειροκίνητα. Κι επειδή η ζωή στο σπίτι είναι το πάθος μας, ακόμα και οι λύσεις 
τεχνολογίας που έχουμε σχεδιάσει σας βοηθούν να δημιουργήσετε μία καλύτερη 
καθημερινότητα, με έναν βιώσιμο, απλό και έξυπνο τρόπο. 

 

 

 
Φανταστείτε να ξυπνάτε κάθε 
μέρα πιο ήρεμα και άνετα. 
Αυτόματα να ανάβει ένα απαλό 
φως, να ανεβαίνουν τα στόρια για 
να μπει το φως της ημέρας στο 
δωμάτιο ενώ παράλληλα η 

αγαπημένη σας μουσική ακούγεται από 
τα ηχεία. Κι όλα αυτά χωρίς να 
σηκωθείτε από το κρεβάτι! Μπορεί να 
ακούγεται μαγικό, αλλά με το 
οικοσύστημα IKEA Home smart 
γρήγορα κι εύκολα μπορεί να γίνει η 
νέα σας πραγματικότητα. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

Ξεκινώντας 
 

Σκεφτείτε μία ολόκληρη σύνθεση ή ξεκινήστε με λίγα 
κομμάτια. Για να έχετε την πλήρη εμπειρία ενός έξυπνου 
σπιτιού, επιλέξτε το διασυνδεδεμένο οικοσύστημά μας για 
όλες τις περιστάσεις και τις αισθήσεις, αλλά μπορείτε και 
να ξεκινήσετε από μικρότερη κλίμακα και να επιλέξετε να 
ελέγχετε μόνο μεμονωμένα προϊόντα μέσα στο σπίτι. 
Οικοσύστημα 
Επιλέξτε την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή TRÅDFRI για να 
δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο 
οικοσύστημα ώστε να μπορείτε να 
ελέγχετε φώτα, ήχο κι άλλα προϊόντα 
στο σπίτι. 

  

Η πύλη δικτύου TRÅDFRI και το IKEA 
Home smart είναι τα πιο σημαντικά 
εργαλεία για να δημιουργήσετε ένα 
έξυπνο οικοσύστημα στο σπίτι σας. 
Χρησιμοποιώντας τα, μπορείτε 
εύκολα και γρήγορα να 
δημιουργήσετε ένα οικοσύστημα 
έξυπνων λειτουργιών και να τις 
ελέγχετε όπως σας αρέσει. Με αυτά ως 
βάση μπορείτε να ξεκινήσετε με όσα 
συνδεδεμένα προϊόντα επιθυμείτε και 
να προσθέσετε μέχρι και 50 μονάδες 
στην πύλη δικτύου όταν είστε έτοιμοι 
να επεκτείνετε το σύστημα. 

Μεμονωμένα προϊόντα 
Επιλέξτε το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI και έξυπνες πηγές 
φωτισμού για να έχετε επιπλέον 
λειτουργίες κι έλεγχο με ελάχιστη 
απαιτούμενη εγκατάσταση. 

 

Αν προτιμάτε μία σύνθεση με 
μεμονωμένα προϊόντα που δεν είναι 
διασυνδεδεμένα και δεν είναι 
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, μπορείτε 
να επιλέξετε το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI κι έξυπνες πηγές φωτισμού. 
Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να 
ανάψετε, να σβήσετε, να ρυθμίσετε 
την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα 
μέχρι και σε 10 πήγες φωτισμού, ώστε 
όλες να έχουν την ίδια λειτουργία. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

Προϊόντα στο οικοσύστημα IKEA Home smart 
 

 

 

 
 
 

Έξυπνος φωτισμός 
Πηγές φωτισμού που μπορείτε να ανάψετε 
και να σβήσετε, να ρυθμίσετε και να 
αλλάξετε χρώμα και θερμοκρασία φωτός 
όπου κι αν είστε μες στο σπίτι. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε λαμπτήρες LED, σποτ LED και 
πάνελ φωτισμού. 

 

 
Έξυπνη ενέργεια 
Μία έξυπνη ασύρματη πρίζα σας 
επιτρέπει να συνδέσετε το παλιό σας 
φωτιστικό, τα φωτάκια του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου, 
ανεμιστήρες κι άλλες μικροσυσκευές στο 
οικοσύστημα IKEA home smart. Την 
ελέγχετε από οπουδήποτε μες στο σπίτι ή 
τη ρυθμίζετε με χρονοδιακόπτη. 

Έξυπνα στόρια 
Στόρια που μπορείτε να ελέγχετε 
από το κρεβάτι ή έχετε ρυθμίσει να 
ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ώρες. Υπάρχουν 
διαθέσιμα στόρια πλήρους ή μερικής 
συσκότισης. 

 

 

 
Έξυπνα ηχεία 
Ακούστε μουσική, ραδιόφωνο και 
podcasts από τις υπηρεσίες 
μουσικής. Συμπληρώστε την 
διακόσμηση του σπιτιού σας με 
ράφι/ηχείο κι επιτραπέζια 
φωτιστικά με ηχεία. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 

4 τρόποι να ελέγξετε το IKEA Home smart 
 

Ελέγξτε ήχο και φως κι αλλάξτε την ατμόσφαιρα με το πάτημα 
ενός κουμπιού, μία κίνηση, ένα κλικ στην εφαρμογή ή απλά με 
τη φωνή σας. Όποια κι αν είναι η προτίμησή σας, έχουμε κάτι 
για σας. 

 

Τηλεχειριστήρια 
Ελέγξτε τα προϊόντα σας IKEA Home smart με ένα 
τηλεχειριστήριο, ασύρματο ροοστάτη, κουμπί συντόμευσης ή 
τηλεχειριστήριο ήχου. Απλό και κατανοητό για όλους, ακόμα 
και για τα μέλη της οικογένειας που προτιμούν μία συσκευή 
ελέγχου ή απλώς θέλουν να αφήσουν για λίγο στην άκρη το 
κινητό τους. 

 
 

Αυτοματισμός 
Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος κάνει το σπίτι πιο ασφαλές κι 
άνετο τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. 
Χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα που ανάβει τα φώτα με κάθε 
κίνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή έναν χρονοδιακόπτη με 
καθορισμένες ώρες για το έξυπνο σύστημά σας, για να 
υποστηρίξει την καθημερινή σας ρουτίνα όταν ξυπνάτε και 
πριν πέσετε για ύπνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
τις «Συνθέσεις» στην εφαρμογή, για να αυτοματοποιήσετε 
διάφορες συσκευές την ίδια ώρα, δημιουργώντας σε μια 
στιγμή την ιδανική ατμόσφαιρα. 

 
Η εφαρμογή 
Με την εφαρμογή IKEA Home smart στο τηλέφωνό σας, έχετε 
πάντα όλο τον έλεγχο και πρόσβαση στο έξυπνο οικοσύστημά 
σας. 

 
 
 

Φωνή 
Ελέγξτε τα έξυπνα προϊόντα σας με τη φωνή σας, ακόμα κι όταν 
τα χέρια σας είναι απασχολημένα με κάτι άλλο. Λειτουργεί με 
Amazon Alexa, Apple HomeKit και Google Home. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 

Ιδανική ατμόσφαιρα όλες τις ώρες της ημέρας 
 

Η ιδέα πίσω από το IKEA Home smart είναι να κάνει τη ζωή 
στο σπίτι πιο εύκολη και πιο άνετη, από τη στιγμή που 
ξυπνάτε το πρωί μέχρι την ώρα που χαλαρώνετε το βράδυ. 
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που είναι πιο 
σημαντικές για σας, να επεκτείνετε το σύστημα όπως σας 
αρέσει και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο 
σπίτι σας, όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό είναι ένα έξυπνο 
σπίτι! 

 

 
 

 

Προσαρμόστε τον 
φωτισμό σε όλες τις 
δραστηριότητες 
Πολλά συμβαίνουν σε ένα σπίτι και ο 
φωτισμός επηρεάζει τον τρόπο που 
απολαμβάνουμε έναν χώρο. Είναι τόσο 
όμορφο και πρακτικό να μπορείτε να 
προσαρμόζετε τον φωτισμό σε 
διάφορες δραστηριότητες – από 
μαγείρεμα, μελέτη, καθάρισμα έως και 
χαλαρές βραδιές και πάρτι ή λίγη ώρα 
μπροστά στην τηλεόραση. Μπορείτε να 
αλλάξετε τη φωτεινότητα και το χρώμα, 
να ανάψετε και να σβήσετε και να 
αλλάξετε τη θερμοκρασία του φωτός 
από ψυχρό σε θερμό. 

Η σωστή σύνθεση τη 
σωστή στιγμή, κάθε 
στιγμή 
Χρησιμοποιώντας τις «Συνθέσεις» στην 
εφαρμογή IKEA Home smart, μπορείτε 
να ομαδοποιήσετε διαφορετικές 
ενέργειες σε διάφορες συσκευές. Για 
παράδειγμα, θερμά φώτα με 
κατεβασμένα τα στόρια και χαλαρωτική 
μουσική για την ώρα του δείπνου. Ή 
μία σύνθεση για γυμναστική με έντονο 
φωτισμό και χορευτική μουσική. 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την 
αγαπημένη σας σύνθεση σε ένα κουμπί 
συντόμευσης για γρήγορη πρόσβαση. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 
 

Απολαύστε το φως της ημέρας 
και αποφύγετε αδιάκριτα 
βλέμματα 
Είναι ευχάριστο και υγιεινό να ξυπνάτε με το φως 
της ημέρας. Το βράδυ μπορεί να θέλετε να 
ηρεμήσετε χωρίς αδιάκριτα βλέμματα. Ρυθμίστε τα 
στόρια ώστε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε 
συγκεκριμένη ώρα ή ελέγξτε τα με ένα 
τηλεχειριστήριο από την άνεση του κρεβατιού σας. 

Ακούστε μουσική, ιστορίες 
και ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις 
Η μουσική φτιάχνει τη διάθεση για τα πάντα, από τα 
ήσυχα πρωινά και την καθημερινή καθαριότητα 
μέχρι τα πάρτι και τα ρομαντικά δείπνα. Επίσης, 
ακούγοντας τα αγαπημένα σας podcasts και ηχητικά 
βιβλία, μπορείτε πάντα να αποκτήσετε νέες και 
ενδιαφέρουσες προοπτικές. Πιέστε ένα κουμπί και 
γεμίστε ολόκληρο το σπίτι με ήχους, τα ίδια 
τραγούδια, συζητήσεις και ιστορίες σε όλο το σπίτι, 
ή ένα στο υπνοδωμάτιο κι άλλο στο καθιστικό αν 
έτσι προτιμάτε. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 
 
 

 
Τα προϊόντα στο IKEA Home smart 
χρησιμοποιούν το λογισμικό ZigBee 3.0, 
κατάλληλο για ασύρματο έλεγχο που είναι 
αποδοτικό, αξιόπιστο κι έχει εύκολη 
εγκατάσταση. Τα προϊόντα επίσης 

υποστηρίζουν τα λεγόμενα πλεγματοειδή 
δίκτυα (mesh networks), που σημαίνει ότι 
μοιράζονται μεταξύ τους το σήμα και 
βελτιώνουν τη σταθερότητα της σύνδεσης 
σε όλο το σπίτι. 

 
 
 

   
 

Συμβατό με: 
 

 
 

 

 
Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο 
σε ένα προϊόν, ξέρετε ότι είναι 
συμβατό με την εφαρμογή IKEA 
Home smart και την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI για να 
ελέγχετε τα έξυπνα προϊόντα 
σας σε όλο το σπίτι. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 

Τι σημαίνουν τα σύμβολα; 
 

Όλα μας τα προϊόντα IKEA Home smart είναι ασύρματα. Αυτά 
τα σύμβολα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τον τρόπο 
λειτουργίας τους. 

 
 
 
 
 
 

Ασύρμ 
ατο 

Δυνατότητα 
ασύρματης 
ρύθμισης* 
Αυτές οι πηγές 
φωτισμού μπορούν 
να ρυθμιστούν 
ασύρματα. 

Θερμό λευκό 
Αυτές οι πηγές 
φωτισμούς δίνουν ένα 
θερμό λευκό φως που 
αντιστοιχεί στο χρώμα 
ενός παραδοσιακού 
λαμπτήρα 
πυρακτώσεως. 

Θερμή λάμψη 
Αυτές οι πηγές φωτισμού 
δίνουν ένα θερμό και 
διακοσμητικό φως. 

 

    
 

Λευκό φάσμα 
Αυτές οι πηγές 
φωτισμού μπορούν να 
ρυθμιστούν να 
αλλάξουν από θερμό σε 
ψυχρό λευκό φως σε 
μόλις τρία βήματα. 

Λευκό και 
χρωματικό 
φάσμα 
Αυτές οι πηγές φωτισμού 
μπορούν να ρυθμιστούν 
να αλλάξουν χρώμα και 
από θερμό σε ψυχρό 
λευκό φως. 

Εφαρμογή IKEA 
Home smart 
Κατεβάστε την εφαρμογή 
IKEA Home Smart από το 
Google play ή το App 
store για να συνδέσετε το 
έξυπνο προϊόν φωτισμού 
ΙΚΕΑ με την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI. Λειτουργεί με 
Android (KitKat 4.4 ή 
νεότερο) ή iOS 9 και 
νεότερο. 

Λειτουργεί με 
IKEA Home smart Αυτά 
τα προϊόντα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με την 
εφαρμογή IKEA Home 
smart και την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI. 

 
 
 

 
 

Η πύλη δικτύου TRÅDFRI και η εφαρμογή IKEA Home smart έχουν τη 
δυνατότητα να ενεργοποιήσουν φωνητικές εντολές στα προϊόντα IKEA Home 
smart μέσω Apple HomeKit ή Google Home. 

 
 

 
Zigbee είναι το 
πρωτόκολλο που 
χρησιμοποιείται για τα 
προϊόντα IKEA Home 
smart. 

 
* Τα προϊόντα της γκάμας του Έξυπνου Φωτισμού της ΙΚΕΑ δεν ρυθμίζεται η έντασή τους από ενσύρματους 

ροοστάτες ή όταν χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά με ενσωματωμένους ροοστάτες. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Έξυπνος φωτισμός 

Καλύτερη ζωή στο 
σπίτι με τον 
έξυπνο φωτισμό 
IKEA 
Μπορείτε εύκολα να 
διαμορφώσετε τον φωτισμό 
σας στο σπίτι και να τον 
προσαρμόσετε ανάλογα την 
περίσταση και τη 
δραστηριότητα. 
Επιλέξτε έναν φωτισμό για το 
πρωί, άλλον για το βράδυ κι 
έναν τρίτο για όταν 
μαγειρεύετε ή δουλεύετε από 
το σπίτι. Ρυθμίστε την ένταση, 
ανάψτε, σβήστε, αλλάξτε 
μεταξύ διαφορετικών 
χρωμάτων και από θερμό σε 
ψυχρό φως με το 
τηλεχειριστήριο – ασύρματα 
και όποτε θέλετε. 
Επεκτείνετε το σύστημά σας με 
την πύλη δικτύου TRÅDFRI και 
την εφαρμογή Home smart για 
να μπορείτε να ρυθμίζετε 
χρονοδιακόπτες, να 
δημιουργείτε συνθέσεις και 
πολλά ακόμα. Μπορείτε εύκολα 
να εγκαταστήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε τον έξυπνο 
φωτισμό ΙΚΕΑ και έτσι έχετε τη 
δυνατότητα να κάνετε το σπίτι 
σας πιο όμορφο και πιο 
πρακτικό. 
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Έξυπνος φωτισμός 

Έξυπνος φωτισμός 
 

Πώς λειτουργεί 
Τα έξυπνα σετ φωτισμού που είναι ήδη συνδεδεμένα μεταξύ τους, λειτουργούν 
τέλεια μόνα τους. Αλλά όταν προσθέσετε την πύλη δικτύου TRÅDFRI στο WiFi του 
σπιτιού σας και κατεβάσετε και την εφαρμογή IKEA Home smart, τότε πραγματικά 
ξεκινάει η μαγεία. Η πύλη δικτύου θα μπορεί τώρα να επικοινωνεί με τα 
συνδεδεμένα έξυπνα προϊόντα φωτισμού. Μπορείτε να προσθέσετε έξυπνο 
φωτισμό και εξόδους ελέγχου (για να κάνετε τα απλά φωτιστικά έξυπνα). Με την 
εφαρμογή, μετατρέψτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας πατώντας απλώς ένα 
κουμπί ή με ένα άγγιγμα στην εφαρμογή. 

 
 

Ξεκινώντας: 

1. Κατεβάστε την εφαρμογή IKEA Home smart στο App Store ή στο Google Play. 
2. Συνδέστε την πύλη δικτύου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, έπειτα 
συνδέστε το καλώδιο ethernet στο ρούτερ Wi-Fi και σκανάρετε τον κωδικό QR 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πύλης δικτύου. 
3. Αντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριο με την πύλη δικτύου. 
4. Εγκαταστήστε κάθε έξυπνο λαμπτήρα. 
5. Ανάψτε κάθε λαμπτήρα LED. Αντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριο με κάθε 
λαμπτήρα LED (ενώ είναι αναμμένος). 
6. Ρυθμίστε τα φώτα σας μέσω της εφαρμογής IKEA Home smart. 
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Η καρδιά του έξυπνου σπιτιού σας 

Έξυπνος φωτισμός 

 
 

 

Πύλη δικτύου + εφαρμογή = τέλειος συνδυασμός. Προσθέστε έξυπνο φωτισμό, 
έξυπνα στόρια και εξόδους ελέγχου στην πύλη δικτύου TRÅDFRI και ελέγξτε τα με 
την εφαρμογή IKEA Home smart. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε κάθε πηγή φωτισμού 
ξεχωριστά, να δημιουργήσετε διαφορετικά είδη φωτισμού και να 
ανεβάζετε/κατεβάζετε τα έξυπνα στόρια σας. 

 

Για να έχετε την πλήρη εμπειρία έξυπνου σπιτιού, 
χρειάζεται να προσθέσετε την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI στο οικιακό δίκτυο και να κατεβάσετε την 
εφαρμογή IKEA Home Smart. 
Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο να 
λειτουργεί καλά μόνο του αλλά χρειάζεστε 
την πύλη δικτύου για να μπορείτε να 
προσθέσετε εξελιγμένη λειτουργικότητα στο 
σύστημα, για παράδειγμα: 

Ενημερώσεις λογισμικού 
Συνθέσεις/Ρυθμισμένοι Χρονοδιακόπτες 
Ειδοποίηση δύσης/ανατολής 
Έλεγχος των ηχείων SYMFONISK και SONOS 
Ενσωμάτωση με άλλα οικοσυστήματα 

Με την εφαρμογή IKEA Home smart μπορείτε να ελέγχετε το σπίτι σας, για 
παράδειγμα να αποφασίσετε πότε ανάβουν και πότε σβήνουν τα φώτα, πότε 
ανεβαίνουν και πότε κατεβαίνουν τα στόρια και να ρυθμίσετε διαφορετικές 
συνθέσεις που μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο με ένα άγγιγμα. Η εφαρμογή IKEA 
Home smart δεν μπορεί να ελέγχει τα προϊόντα IKEA Home smart χωρίς την πύλη 
δικτύου. 
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Smart Lighting 

 

Έξυπνος φωτισμός IKEA : βήμα-βήμα 
 

 
 
 

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε με τον έξυπνο φωτισμός IKEA. 

Αρχικά, σκεφτείτε τι κάνετε στον χώρο, τι είδος φωτισμού 
χρειάζεστε και ποιες λειτουργίες και δυνατότητες θέλετε 
να έχει ο φωτισμός σας. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως 
καλύτερο αν συνδυάσετε λειτουργικό φωτισμό, για 
παράδειγμα ένα φωτιστικό εργασίας, με ατμοσφαιρικό 
φωτισμό όπως είναι ένα φωτιστικό δαπέδου 
ρυθμιζόμενης έντασης. 

Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να δημιουργήσετε τη 
δική σας σύνθεση φωτισμού. 
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Τι δυνατότητες θέλετε να έχετε; 

Έξυπνος φωτισμός 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ρύθμιση έντασης 

 
Αν θέλετε μόνο να 
μπορείτε να ρυθμίζετε 
την ένταση του 
φωτισμού σας, επιλέξτε 
έναν ασύρματο 
ροοστάτη και 1 
λαμπτήρα LED. 
Αντιστοιχίστε τα και 
ξεκινήστε να ρυθμίζετε 
την ένταση του φωτός. 
Είναι πρακτικό να 
επιλέξετε ένα σετ διότι 
έχει ήδη γίνει η 
αντιστοίχιση μεταξύ 
τους. Ο 
μετασχηματιστής LED 
TRÅDFRI σας επιτρέπει 
να ρυθμίσετε ασύρματα 
την ένταση στον 
ενσωματωμένο φωτισμό 
σας MITTLED, SKYDRAG, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA 
και 
NORRFLY. 

Ρύθμιση 
έντασης και 
αλλαγή από 
θερμό σε ψυχρό 
φως 

 
Αν θέλετε να ρυθμίζετε 
την ένταση του 
φωτισμού σας και 
σταδιακά να αλλάζετε 
από θερμό σε ψυχρό 
φως, επιλέξτε ένα σετ 
που περιλαμβάνει 
τηλεχειριστήριο και 1 
λαμπτήρα LED με 
λευκό φάσμα. 

Ρύθμιση έντασης, 
αλλαγή από 
θερμό σε ψυχρό 
φως ή μεταξύ 
διαφορετικών 
χρωμάτων 

Αν θέλετε να ρυθμίζετε 
την ένταση του φωτισμού 
σας και σταδιακά να 
αλλάζετε χρώμα, ή να 
αλλάζετε από θερμό σε 
ψυχρό φως, επιλέξτε ένα 
ολοκληρωμένο σετ που 
περιλαμβάνει ένα 
τηλεχειριστήριο και 1 
λαμπτήρα LED με 
χρωματικό και λευκό 
φάσμα. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
 

Δημιουργήστε στιγμές με έξυπνο φωτισμό 
 

Το σπίτι είναι χώρος δημιουργίας όπου μπορείτε πραγματικά 
να εκφραστείτε, είτε δοκιμάζετε μία συνταγή είτε χαλαρώνετε 
με την οικογένεια και φίλους. Τώρα, με τον Έξυπνο φωτισμό, 
μπορείτε να δημιουργήσετε διαθέσεις και ατμόσφαιρα που 
συνδυάζονται τέλεια με ό,τι συμβαίνει στο σπίτι σας, με το 
απλό πάτημα ενός κουμπιού. 

 

 
Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο 
STYRBAR για να 
ελέγξετε μέχρι και 10 
λαμπτήρες LED 
ταυτόχρονα: 
ρυθμίστε την ένταση, 
ανάψτε, σβήστε και 
αλλάξτε βήμα-βήμα 
από θερμό σε ψυχρό 
φως. 
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Smart Lighting 

 
 

Με ένα τηλεχειριστήριο μπορείτε να αλλάξτε 
ανάμεσα σε 9 λευκές και χρωματικές 
αποχρώσεις 

Λευκές 
αποχρώσεις 

Ψυχρό λευκό 4000 Kelvin 

Θερμό λευκό 2700 Kelvin   

 Θερμή λάμψη 2200 Kelvin 
Φως κεριού 1780 Kelvin  

Χρώματα 

Ζεστό κεχριμπάρι 
Σκούρο ροδακινί    
Σκούρο ροζ  
Απαλό μωβ       
Απαλό μπλε    

 
 
 

Αν προσθέσετε την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή, θα έχετε συνολικά 20 χρώματα 
και αποχρώσεις του λευκού: 

Λευκές αποχρώσεις 

 Κρύος ουρανός 6000 Kelvin 
 Φως κρύας μέρας 5000 Kelvin 
Ψυχρό λευκό  4000 Kelvin 
Ανατολή  3000 Kelvin 
Θερμό λευκό 2700 Kelvin 
Θερμή λάμψη 2200 Kelvin 
Φως κεριού 1780 Kelvin  

 

Χρώματα 
 

Ζεστό 
κεχριμπάρι 
Ροδακινί  
Σκούρο ροδακινί 
Σκούρο κόκκινο 
Ροζ  
Ανοιχτό ροζ   

 Σκούρο ροζ  
Ανοιχτό μωβ  
 Σκούρο μωβ  
Μπλε  

 Ανοιχτό μπλε  
 Κίτρινο-πράσινο  
 Κίτρινο  
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Έξυπνος φωτισμός 
 
 

Πώς επιλέγετε 
 
 
 

Πλεονεκτήματα 
προϊόντος 

TRÅDFRI 
LED λαμπτ. 

E27 

Λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED λαμπτ. 
E27 
Ιριδίζον 

Λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED 
λαμπτ. 
E14 
Ιριδίζον 

Λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED 
λαμπτ. 
E14 
Ιριδίζον 

Λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED λαμπτ. 
E27 
Διαφανές 

Λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED 

λαμπτ. 
GU10 
Λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
GU10 

Χρωματικό 
και 
λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED 
λαμπτ. 
E27 
Ιριδίζον 

Χρωματικό 
και λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED λαμπτ. 
E14 
Ιριδίζον 

Χρωματικό 
και λευκό 
φάσμα 

TRÅDFRI 
LED λαμπτ. E27 
Ιριδίζον 

Θερμό λευκό 

 
Συμβατό με ασύρματο 
ροοστάτη 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Αλλαγή ανάμεσα σε 
αποχρώσεις 
λευκού, από θερμό 
σε ψυχρό 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Αλλαγή χρώματος 

       
 

 
 

 
 

 

 
Αντιστοίχιση με 
τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI, έτοιμο 
για χρήση 

          

 
Χρειάζεται 
συσκευή ελέγχου, 
πωλείται χωριστά 
και αντιστοίχιση 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συνδυάζεται με όλα τα 
Έξυπνα προϊόντα 
φωτισμού 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συμβατό με 
ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συμβατό με 
αισθητήρα 
κίνησηςTRÅDFRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αν προσθέσετε την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI 
μπορείτε να το ελέγχετε 
μέσω εφαρμογής IKEA 
Home smart 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Απαιτείται εγκατάσταση* 

          

 
Lumen 

 
470 

 
1000 

 
600 

 
470 

 
806 

 
400 

 
345 

 
600 

 
600 

 
806 

 
Power (watt) 

 
5.2 

 
11 

 
6.6 

 
5.2 

 
9 

 
5 

 
4.6 

 
8.6 

 
8.6 

 
8.9 

 
*Μπορεί να χρειαστείτε έναν ηλεκτρολόγο αν θέλετε ενσύρματη εγκατάσταση. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 

Πώς επιλέγετε 
 

 

 
Πλεονεκτήματα 
προϊόντος 

TRÅDFRI 
LED 

λαμπτ. 
E14 

 
Θερμό 
λευκό 

TRÅDFRI 
LED 

λαμπτ. 
E27 

 
Θερμό 
λευκό 

TRÅDFRI 
LED 

λαμπτ. 
GU10 

 
Θερμό 
λευκό 

FLOALT 
LED light panel 

30×30 cm 

 
Λευκό 
φάσμα 

FLOALT 
LED panel 
φωτισμού 
30×90 cm 

 
Λευκό 
φάσμα 

FLOALT 
LED panel 
φωτισμού 
60×60 cm 

 
Λευκό 
φάσμα 

LEPTITER 
LED χωνευτό 

σποτ 

 
Λευκό 
φάσμα 

GUNNARP 
LED φωτιστικό 
οροφής/τοίχου 

Ø40 cm και 
40×40 cm 

TRÅDFRI 
LED 
μετασχηματιστής 
Max 10W ή 30W 

 
Συμβατό με ασύρματο 
ροοστάτη 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Αλλαγή ανάμεσα σε 
αποχρώσεις λευκού, 
από θερμό σε ψυχρό 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Αλλαγή χρώματος 

        
 

 

 
Αντιστοίχιση με 
τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI, έτοιμο για 
χρήση 

         

 
Χρειάζεται συσκευή 
ελέγχου, πωλείται 
χωριστά και 
αντιστοίχιση 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συνδυάζεται με όλα τα 
Έξυπνα προϊόντα φωτισμού 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συμβατό με ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συμβατό με αισθητήρα 
κίνησηςTRÅDFRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αν προσθέσετε την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI μπορείτε 
να το ελέγχετε μέσω 
εφαρμογής IKEA Home 
smart 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Απαιτείται εγκατάσταση* 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Lumen 

 
250 

 
250 

 
400 

 
670 

 
2200 

 
2800 

 
600 

 
1500 

 

 
Power (watt) 

 
2.7 

 
2.7 

 
5 

 
12.5 

 
29 

 
34 

 
9 

 
22 

 

 

* Μπορεί να χρειαστείτε έναν ηλεκτρολόγο αν θέλετε ενσύρματη εγκατάσταση. 
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Τι είναι οι συνθέσεις; 

Έξυπνος φωτισμός 

 
 

 

 
 

 

 

 
«Το φως είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
στη ζωή. Και ο κατάλληλος τύπος 
φωτός είναι σημαντικός από πολλές 
απόψεις. Διαφορετικά 
χαρακτηριστικά φωτισμού μπορούν 
να δημιουργήσουν διαφορετικά 
αισθήματα σε έναν χώρο: μπορεί 
πραγματικά να σας αλλάξει τη 
διάθεση!» 

 
Anne Oddershede 
Σχεδιάστρια 
εσωτερικών 
χώρων 

Φανταστείτε ότι μπορείτε να 
ρυθμίσετε ολόκληρο το σπίτι σας 
ανάλογα τη δραστηριότητα, με μία 
εντολή. Δείπνο με κεριά; Πάρτι με 
φίλους; Ή βραδιά σινεμά; Για όλα 
αυτά μπορείτε να προετοιμάσετε το 
επιλεγμένο πρόγραμμα χάρη στις 
Συνθέσεις. Με ένα κλικ ή μία 
εντολή, ολόκληρο το σπίτι 
προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, 
τόσο σχετικά με το φωτισμό, τη 
μουσική, τα στόρια ή ακόμα και για 
να φτιάχνετε καφέ το πρωί. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
Σύνθεση: Πάρτι 

 

 
Με μία εντολή, το Έξυπνο 
Σπίτι σας θα είναι έτοιμο 
για πάρτι σε χρόνο μηδέν. 
Τα φωτιστικά θα αρχίσουν 
να φωτίζουν σε 
διαφορετικά χρώματα, η 
λίστα με τα τραγούδια που 
ετοιμάσατε νωρίτερα θα 
ακούγεται από το ηχείο και 
ο φωτισμός από τις βιτρίνες 
θα ανάψει. Έτσι, με ησυχία 
θα μπορείτε να ασχοληθείτε 
με τους επισκέπτες σας. 

 
Για τη σύνθεση αυτή θα χρειαστείτε: 

 
 

 
TRADFRI LED διακοσμητικός λαμπτήρας E27 θερμό λευκό 
TRADFRI LED λαμπτήρας GU10 χρωματικό και λευκό φάσμα 
TRADFRI σετ τηλεχειριστηρίου χρωματικό και λευκό φάσμα 
SYMFONISK κορνίζα με ηχείο WiFi 
Πύλη Δικτύου  
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Σύνθεση: Ύπνος 

Έξυπνος φωτισμός 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
TRADFRI LED λαμπτήρας E27, 
806lm, χρωματικό και λευκό 
φάσμα 
SYMFONISK ράφι/ηχείο 
WiFi 
FYRTUR ασύρματο στόρι 
πλήρους συσκότισης 
Πυλή Δικτύου 
 

Όταν είναι η ώρα του ύπνου σε 
ένα Έξυπνο Σπίτι, δεν 
χρειάζεται να ασχοληθείτε με 
τη δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών. Το σπίτι σας θα το 
κάνει για σας. Μία απλή εντολή 
ή μία προγραμματισμένη 
σύνθεση την σωστή στιγμή 
αρχίζει να ελέγχει την 
κατάσταση, ενεργοποιεί την 
αγαπημένη σας λίστα 
τραγουδιών και τον καθαριστή 
αέρα, σβήνει τον βασικό 
φωτισμό και κατεβάζει τα 
στόρια στα παράθυρα. 

 
Γι’ αυτήν τη σύνθεση θα χρειαστείτε: 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
Χαλαρώστε και απολαύστε! 

 

Είναι ωραίο να μπορείτε να δημιουργείτε μία χαλαρή γωνιά στο τέλος της ημέρας. 
Και τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ και πιο προσιτό. Το σετ ροοστάτη TRÅDFRI 
είναι μία έξυπνη λύση που σας αφήνει να ρυθμίζετε τα φώτα σας μέσω ενός 
ασύρματου ροοστάτη. Δεν χρειάζονται καλώδια, ούτε ηλεκτρολόγος κι έτσι είναι 
ιδανικό είτε μένετε σε νοικιασμένο χώρο ή στο δικό σας σπίτι. Ο ασύρματος 
ροοστάτης είναι φορητός και μαγνητικός, ώστε να μπορεί να σταθεί στη βάση του 
στον τοίχο, πάνω σε ένα τραπέζι ή σε μία οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια. Εσείς 
αποφασίζετε! 

 
Γι’ αυτήν τη σύνθεση θα χρειαστείτε: 

 
TRADFRI LED λαμπτήρας E27 θερμό λευκό 
TRADFRI ασύρματος ροοστάτης 
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Έξυπνος φωτισμός 
 

Ξεκινήστε τη μέρα σας με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο πατώντας ένα κουμπί 

 

 

Έχοντας το κουμπί συντόμευσης δίπλα στο κρεβάτι σας, μπορείτε να ανάψετε τα φώτα, να 
ανεβάσετε τα στόρια και να παίξετε την αγαπημένη σας μουσική για να ξυπνήσετε. Αν το 
τοποθετήσετε δίπλα στην πόρτα του σπιτιού, όταν είναι η ώρα να φύγετε, πατώντας το 
μπορείτε να σβήσετε ταυτόχρονα όλα τα φώτα του σπιτιού. Το κουμπί συντόμευσης 
TRÅDFRI σας επιτρέπει να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι για κάθε 
περίσταση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί συντόμευσης για να ελέγξετε τα φώτα, τη μουσική 
και άλλα προϊόντα IKEA Home smart, όλα ταυτόχρονα σε κάθε δωμάτιο. 

Με το κουμπί συντόμευσης μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε διαφορετικές 
συνθέσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε το 
κινητό σας τηλέφωνο. Χρειάζεστε την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI και την 
εφαρμογή IKEA Home smart για να 
χρησιμοποιήσετε το κουμπί 
συντόμευσης. Συνδέστε το κουμπί 
συντόμευσης TRÅDFRI με το κινητό σας 
για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
μόνο το κουμπί προκειμένου να 
ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε σύνθεση 
έχετε δημιουργήσει στην εφαρμογή 
IKEA Home smart. Προσθέστε την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA 
Home smart για έλεγχο μέσω του Apple 
HomeKit. Στην εφαρμογή IKEA Home 
smart μπορείτε να επιλέξετε τη σύνθεση 
που θέλετε να συνδέσετε με το 
συγκεκριμένο κουμπί. Μπορείτε να 
έχετε διάφορα κουμπιά συντόμευσης 
συνδεδεμένα με διαφορετικές 
συνθέσεις στο σπίτι σας. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 

Μαγειρεύοντας πιο εύκολα από ποτέ 
 

Τώρα είναι πολύ εύκολο για όλους 
να χρησιμοποιούν έξυπνο φωτισμό. 
Αποφασίστε τι θα θέλατε να φάτε 
για βραδινό απόψε. 
Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο 
φωτισμό κουζίνας για να 
δημιουργήσετε την κατάλληλη 
διάθεση για μαγειρική. Ο 
μετασχηματιστής TRADFRI για 
ασύρματο έλεγχο σας επιτρέπει να 
συνδέσετε τον ενσωματωμένο 
φωτισμό ΙΚΕΑ – να ανάβετε, να 
σβήνετε και να ρυθμίζετε την 
ένταση ώστε να έχετε πάντα τον 
κατάλληλο φωτισμό και τη διάθεση 
στο σπίτι. Συμπληρώνεται με το 
καλώδιο FORNIMMA, πωλείται 
χωριστά. 

Μπορείτε μα συνδέσετε μέχρι και 3 
μονάδες στον μετασχηματιστή, εφόσον 
η συνολική ισχύς δεν ξεπερνάει την 
ισχύ του μετασχηματιστή. Ένα φως 
που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η 
συνολική ισχύς του μετασχηματιστή 
LED έχει ξεπεραστεί. Μπορείτε να 
συνδέσετε μέχρι και 10 TRÅDFRI LED 
μετασχηματιστές σε μία εγκατάσταση. 
Προσθέστε την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA 
Home smart για έλεγχο μέσω Apple 
HomeKit ή Google Home. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
 

Ενσωματωμένος φωτισμός κουζίνας  
 

Καλός, λειτουργικός φωτισμός 
Ο φωτισμός είναι σημαντικός σε όλες τις κουζίνες, τόσο για ασφάλεια όσο και για 
εμφάνιση. Ο καλός και ομοιόμορφος φωτισμός κατά μήκος του πάγκου κάνει το 
μαγείρεμα και τις υπόλοιπες εργασίες στην κουζίνα, πιο ασφαλείς κι ευχάριστες. 
Τα σποτ, ο φωτισμός ντουλαπιού και ο φωτισμός συρταριού δεν σας βοηθάνε 
μόνο να βρείτε ό,τι ψάχνετε αλλά προσθέτουν και στη διακόσμηση της κουζίνας 
σας. 

 

 
Ο φωτισμός κουζίνας συνδέεται με τον έξυπνο φωτισμό IKEA 
Στην ΙΚΕΑ έχουμε τρεις σειρές ενσωματωμένου φωτισμού κουζίνας: MITTLED, 
STRÖMLINJE και SKYDRAG. Η σειρά MITTLED καλύπτει 3 λειτουργίες, φωτισμό 
πάγκου, φωτισμό συρταριών και σποτ. Η σειρά STRÖMLINJE έχει λιτό σχεδιασμό 
και εύκολη εγκατάσταση. Η SKYDRAG έχει σχεδιαστεί για την κουζίνα ΕΝΗΕΤ. 
Προσθέστε τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI για να ρυθμίσετε την ένταση και να 
φτιάξετε την ατμόσφαιρα για κάθε περίσταση. Προσθέστε την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI για να ελέγχετε τον φωτισμό κουζίνας από την εφαρμογή IKEA Home 
smart με διαφορετικούς τρόπους και μαζί με τον έξυπνο φωτισμό στο υπόλοιπο 
σπίτι σας. 
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Έξυπνος φωτισμός 

MITTLED φωτισμός πάγκου 
 

Εγκατάσταση 
Μπορείτε εύκολα και μόνοι σας να εγκαταστήσετε τον φωτισμό πάγκου MITTLED. 
Δείτε παρακάτω τη λίστα με τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που χρειάζεστε: 
• Ξεκινήστε επιλέγοντας πόσες 

ταινίες φωτισμού MITTLED θα 
χρειαστείτε. 

• Προσθέστε τον κατάλληλο 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI:10W ή 
30W. Δείτε στη σελ. 30 περισσότερες 
πληροφορίες για τους 
μετασχηματιστές. 

• Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης 
VÅGDAL για να συνδέσετε τον 
φωτισμό πάγκου MITTLED με τον 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI. 

• Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI 
για να ελέγχετε τον συνδεδεμένο 
φωτισμό μέσω της εφαρμογής IKEA 
Home smart με διαφορετικούς τρόπους 
και μαζί με άλλα προϊόντα φωτισμού 
TRÅDFRI στο σπίτι σας. 

Βασικά μέρη: 

  
 

  

MITTLED φωτισμός 
πάγκου LED 

Μήκος: 20, 30, 
40, 60 και 80 cm. 
Χρώμα: λευκό και 
αλουμίνιο. 

 
TRÅDFRI LED 
μετασχηματιστής 
Ισχύς: 10W/30W. 

VÅGDAL 
Καλώδιο 
σύνδεσης 
Μήκος: 3.5m 

TRÅDFRI 
ασύρματος 
ροοστάτης 
Χρώμα: λευκό. 

FÖRNIMMA 
καλώδιο παροχής 
ρεύματος 

Μήκος:3.5m 

Αξεσουάρ 
εγκατάστασης: 

 

 
TRÅDFRI πύλη δικτύου 

• Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 10 
μετασχηματιστές LED TRÅDFRI σε μία 
εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
ενδιάμεσης σύνδεσης. 
• Προσθέστε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος FÖRNIMMA. Με αυτό το καλώδιο 
συνδέεται στην πρίζα κι είναι απαραίτητο 
για τον ασύρματο έλεγχο του φωτισμού 
σας με τον μετασχηματιστή TRÅDFRI. 
• Προσθέστε τον ασύρματο ροοστάτη 
TRÅDFRI για να ρυθμίσετε τον φωτισμό σας. 
Αντιστοιχίστε τον με τον μετασχηματιστή/ές 
TRÅDFRI κι όλη η σύνθεση θα ρυθμίζεται 
ταυτόχρονα. 
• Αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε 
το σύστημα με άλλα προϊόντα όπως τα σποτ 
MITTLED, τον φωτισμό συρταριού MITTLED. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
 

STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου 
 

Εγκατάσταση 

Ο φωτισμός πάγκου LED STRÖMLINJE έχει εύκολη εγκατάσταση. Καθώς οι μονάδες 
συνδέονται μεταξύ τους με 2 μικρά συνδετικά εξαρτήματα, υπάρχουν λιγότερα 
καλώδια για να τακτοποιήσετε. 

 
• Για να ξεκινήσετε να φτιάχνετε 
το σύστημα σας, πρέπει πρώτα να 
υπολογίσετε το πλάτος των ντουλαπιών 
σας, για παράδειγμα για ένα ντουλάπι 
πλάτους 80 cm, θα χρειαστείτε 2 
μονάδες πλάτους 40 cm η καθεμιά. 
• Προσθέστε τον κατάλληλο 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W ή 
30W. Δείτε στη σελ. 30 περισσότερες 
πληροφορίες για μετασχηματιστές. 
• Προσθέστε την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI για να ελέγχετε τον 
συνδεδεμένο TRÅDFRI φωτισμό μέσω 
της εφαρμογής IKEA Home smart με 
διαφορετικούς τρόπους μαζί με τον 
υπόλοιπο TRÅDFRI φωτισμό στο σπίτι 
σας. 
Βασικά μέρη: 

STRÖMLINJE LED 
φωτισμός πάγκου 

 

Μήκος: 40 and 
60 cm 
Χρώμα: λευκό 

TRÅDFRI 
μετασχηματιστής 
LED 

 

Ισχύς: 10W/30W. 

FÖRNIMMA 
 

καλώδιο παροχής 
ρεύματος 

Μήκος:3.5m 

TRÅDFRI 
 

 
ασύρματος 
ροοστάτης 
Χρώμα: λευκό. 

 
Αξεσουάρ εγκατάστασης: 

 

 

• Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 
και 10 μετασχηματιστές LED TRÅDFRI 
σε μία εγκατάσταση χρησιμοποιώντας 
το καλώδιο ενδιάμεσης σύνδεσης. 
• Προσθέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος. 
• Προσθέστε τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI για να ρυθμίσετε τον 
φωτισμό σας. Αντιστοιχίστε τον με τον 
μετασχηματιστή/ές TRÅDFRI κι όλη η 
σύνθεση θα ρυθμίζεται ταυτόχρονα. 

FÖRNIMMA 
Ενδιάμεσο 
συνδετικό 
καλώδιο 
Μήκος: 0.7m ή 2m. 

TRÅDFRI πύλη 
δικτύου • Αν θέλετε, μπορείτε να 

συμπληρώσετε το σύστημα, μπορείτε 
να συμπληρώσετε το σύστημα με άλλα 
προϊόντα, όπως σποτ, φωτισμό 
συρταριού ή φωτισμό ντουλαπιού. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
SKYDRAG φωτισμός πάγκου 

 

Εγκατάσταση 
Μπορείτε εύκολα, μόνοι σας να εγκαταστήσετε τον φωτισμό πάγκου SKYDRAG. 

• Πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε το σύστημά σας, πρώτα υπολογίστε το 
πλάτος των ντουλαπιών σας: για ένα ντουλάπι πλάτους 80 cm χρειάζεστε μία 
ταινία φωτισμού SKYDRAG 80 cm. 
• Επιλέξτε πόσες ταινίες φωτισμού SKYDRAG θα χρειαστείτε. 
• Προσθέστε τον κατάλληλο μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W ή 30W. 
Δείτε στη σελ. 30 περισσότερες πληροφορίες για τους μετασχηματιστές LED. 
• Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να ελέγχετε τον συνδεδεμένο 
φωτισμό TRÅDFRI μέσω της εφαρμογής IKEA Home smart με διαφορετικούς 
τρόπους μαζί με τον υπόλοιπο TRÅDFRI φωτισμό στο σπίτι σας. 

Βασικά μέρη: 
 

 
 

 
 

SKYDRAG LED 
φωτισμός πάγκου 
Μήκος: 40, 60 και 80 cm. 
Χρώμα: λευκό και 
ανθρακί. 

TRÅDFRI LED 
μετασχηματιστής 
Ισχύς: 10W/30W. 

FÖRNIMMA 
καλώδιο παροχής 
ρεύματος Μήκος: 
3.5m 

TRÅDFRI 
ασύρματος 
ροοστάτης 
Χρώμα: λευκό. 

 

Αξεσουάρ εγκατάστασης: 
 

 

FÖRNIMMA 
Ενδιάμεσο 
συνδετικό 
καλώδιο Μήκος: 
0.7m or 2m. 

TRÅDFRI πύλη δικτύου 

• Μπορείτε να συνδέσετε 
μέχρι και 10 μετασχηματιστές LED 
TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
ενδιάμεσης σύνδεσης. 
• Προσθέστε το καλώδιο παροχής 

ρεύματος. 
• Προσθέστε την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI για να ελέγχετε 
τον συνδεδεμένο φωτισμό 
TRÅDFRI μέσω της εφαρμογής 
IKEA Home smart με 
διαφορετικούς τρόπους μαζί με 
τον υπόλοιπο TRÅDFRI φωτισμό 
στο σπίτι σας. 
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Σποτ και φωτισμός ντουλαπιού 

Εγκατάσταση 

Έξυπνος φωτισμός 

• Ξεκινήστε επιλέγοντας 
ό,τι χρειάζεστε. 
• Προσθέστε τον σωστό 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W 
ή 30W. Δείτε στη σελ. 30 
περισσότερες πληροφορίες για 
τους μετασχηματιστές. 
• Προσθέστε την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI για να ελέγχετε τον 
συνδεδεμένο φωτισμό TRÅDFRI 
μέσω της εφαρμογής IKEA Home 
smart με διαφορετικούς τρόπους 
μαζί με τον υπόλοιπο TRÅDFRI 
φωτισμό στο σπίτι σας. 

Βασικά μέρη: 

• Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 
και 10 μετασχηματιστές LED 
TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
ενδιάμεσης σύνδεσης. 
• Προσθέστε το καλώδιο παροχής 

ρεύματος. 
• Προσθέστε τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI για να ρυθμίσετε 
τον φωτισμό σας. Αντιστοιχίστε το 
τηλεχειριστήριο με τον 
μετασχηματιστή κι ολόκληρη η 
σύνθεση θα ελέγχετε ταυτόχρονα. 

 

 

 

 
 

MITTLED LED σποτ ή LED 
φωτισμός ντουλαπιού* 
Διάμετρος, στρογγυλό σποτ: 
8.3 cm. Χρώμα: λεύκο, αλουμίνιο 
και μαύρο. 

* Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τα URSHULT 
και LINDSHULT. Για διαστάσεις, 
δείτε στη σελ. 10, Όλα τα 
προϊόντα και τις τιμές. 

TRÅDFRI LED 
μετασχηματιστής 
Ισχύς: 10W/30W. 

 
Αξεσουάρ 
εγκατάστασης: 

FÖRNIMMA 
καλώδιο παροχής 
ρεύματος Μήκος: 
3.5m 

TRÅDFRI 
ασύρματος 
ροοστάτης 
Χρώμα: λευκό. 

 

TRÅDFRI πύλη δικτύου 
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1. 10W, 3 πρίζες. 
 
2. 30W, 9 πρίζες. 

Έξυπνος φωτισμός 

Επιλέξτε μετασχηματιστή LED 
 

 
 
 

Αν θέλετε να συνδέσετε τον φωτισμό της κουζίνας σας στο IKEA Home smart 
 

Υπάρχουν 2 μετασχηματιστές 
LED TRÅDFRI. Επιλέξτε με 
βάση πόσες μονάδες θέλετε να 
συνδέσετε. Μπορείτε να 
συνδέσετε μέχρι και 3 
μονάδες στον μετασχηματιστή 
LED 10W, εφόσον η συνολική 
ισχύς δεν ξεπερνά τα 10W. Ο 
μετασχηματιστής LED 30W 
μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 
και 9 μονάδες, με μέγιστη ισχύ 
30W. Μπορείτε να συνδέσετε 
μέχρι και 10 μετασχηματιστές 
σε ένα καλώδιο εγκατάστασης. 
Τα φώτα που αναβοσβήνουν 
υποδεικνύουν ότι έχει 
ξεπεραστεί η μέγιστη ισχύς 
του μετασχηματιστή. Αν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
περισσότερους από έναν 
μετασχηματιστές, βεβαιωθείτε 
ότι συγχρονίζετε κάθε 
μετασχηματιστή με το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI ή 

τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI, 
έτσι ώστε ολόκληρη η σύνθεση να 
ελέγχεται ταυτόχρονα. Κάντε τον 
φωτισμό της κουζίνας σας έξυπνο, 
προσθέτοντας την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI. Με την πύλη μπορείτε να 
ελέγξετε τα φώτα σας μέσω της 
εφαρμογής IKEA Home smart και να 
δημιουργήσετε ατμόσφαιρα μαζί με 
τον υπόλοιπο φωτισμό TRÅDFRI. 
Επίσης θα μπορείτε να ελέγχετε τον 
φωτισμό σας με τη φωνή σας (για 
παράδειγμα με το Apple HomeKit ή 
το Google Home). 
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Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας! 

Έξυπνος φωτισμός 

 
 

Όλοι χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια και ένα ζεστό καλωσόρισμα 
όταν επιστρέφουμε στο σπίτι από τη δουλειά ή το σχολείο. Ο 
χώρος εισόδου είναι το ιδανικό μέρος για να εγκαταστήσετε 
ένα φως με αισθητήρα κίνησης. Τώρα όλα είναι πιο απλά! 

 

  
Επιλέξτε την τοποθεσία που θα τοποθετήσετε τον 
αισθητήρα κίνησης. Έχει μέγιστη εμβέλεια 10 μέτρων από 
την πηγή φωτισμού (χωρίς τοίχους ενδιάμεσα) και 
εμβέλεια αντίδρασης σε κίνηση 5 μέτρων και γωνία 120°. 

 
 

 
Ο λαμπτήρας και ο αισθητήρας κίνησης στο σετ έχουν ήδη 
αντιστοιχιστεί μεταξύ τους. Εγκαταστήστε τον λαμπτήρα 
TRÅDFRI και ανάψτε το φωτιστικό. 

Ρυθμίστε τον αισθητήρα κίνησης σε ημερήσιο ή βραδινό 
πρόγραμμα. Κατά το ημερήσιο πρόγραμμα ενεργοποιείται 
πάντα με την κίνηση, ενώ κατά το βραδινό πρόγραμμα 
ενεργοποιείται με την κίνηση όταν είναι σκοτεινά. Ρυθμίστε 
το χρονικό διάστημα που σβήνει το φως, μετά από 1,5 ή 10 
λεπτά. 

 

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες πηγές φωτισμού στον 
αισθητήρα κίνησης, κρατήστε τον αισθητήρα κίνησης κοντά στην 
πηγή φωτισμού (όχι μακρύτερα από 5 cm). Πιέστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης για τουλάχιστον 10 
δευτερόλεπτα και θα δείτε ένα κόκκινο φως στον αισθητήρα 
κίνησης. Η ένταση της πηγής φωτός θα αρχίσει να χαμηλώνει και 
να αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι η αντιστοίχιση έγινε με επιτυχία. 
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Έξυπνος φωτισμός 

 
Έλεγχος με κίνηση 

 

 
Αν θέλετε το φως να ανάβει και να σβήνει αυτόματα όταν 
υπάρχει κίνηση, επιλέξτε τον αισθητήρα κίνησης και 1 
λαμπτήρα LED με θερμό λευκό φως (2700 Kelvin). 

 



33 
 

 
Έλεγχος σε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε 

Έξυπνος φωτισμός 

 
 

 

Ελέγξτε το φωτιστικό, την καφετιέρα και άλλες οικιακές 
συσκευές- τις ανάβετε και τις σβήνετε όταν θέλετε με ένα 
τηλεχειριστήριο. Έτσι έχετε τον έλεγχο στο σπίτι σας. 
Πλεονεκτήματα: 
Μετατρέψτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή σε έξυπνη 
συσκευή.  
Έλεγχος εξ αποστάσεως των ηλεκτρικών συσκευών από 
οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. 
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Έξυπνος φωτισμός 

Όλα τα προϊόντα 
Σετ 

TRÅDFRI σετ για ρύθμιση του φωτισμού, 806 lumen, 
θερμό λευκό. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα, 
έτοιμο προς χρήση, σετ «έξυπνου» φωτισμού TRÅDFRI, 
που περιλαμβάνει έναν ασύρματο ροοστάτη και έναν 
λαμπτήρα LED E27 (μεγάλη βάση) με θερμό λευκό φως 
(2.700K). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού 
σας ασύρματα και να τον προσαρμόσετε εύκολα ανάλογα 
με τη δραστηριότητά σας. 
  104.359.26  14,99€  

 
TRÅDFRI σετ με τηλεχειριστήριο, λευκό, 1055 lumen, 
λευκό φάσμα. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα, 
έτοιμο προς χρήση, σετ «έξυπνου» φωτισμού που 
περιλαμβάνει ένα τηλεχειριστήριο TRÅDFRI και έναν 
λαμπτήρα E27TRÅDFRI LED, λευκού φάσματος. 
  805.134.16    22.00€  

 
 
 
 
 
 
 

TRÅDFRI κουμπί συντόμευσης. Με ένα πάτημα ορίζετε την 
διάθεση. Με αυτό το έξυπνο κουμπί συντόμευσης 
δημιουργείτε το κατάλληλο φως για να ξεκινήσετε τη μέρα 
σας ή για ένα ρομαντικό δείπνο, παίζετε μουσική και ελέγχετε 
τα στόρια: όλα με ένα πάτημα μόνο. Απαιτείται η πύλη 
δικτύου TRÅDFRI. 

403.563.81 9,99€ 
 

 
 

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή IKEA Home Smart μπορείτε να ελέγξετε κάθε 
πηγή φωτός χωριστά και να δημιουργήσετε διαφορετικούς 
τύπους ρυθμίσεων του φωτός. Ρυθμίστε την ένταση, 
ανάψτε, σβήστε και αλλάξτε από θερμό σε ψυχρό φωτισμό, 
όπως σας αρέσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πύλη 
δικτύου και την εφαρμογή IKEA Home Smart για να 
δημιουργήσετε ομάδες από πηγές φωτός τις οποίες θα 
ρυθμίζετε με διαφορετικούς τρόπους. 

403.378.06   39,99€ 
 

 
TRÅDFRI σετ με τηλεχειριστήριο GU10, 400 lumen, 
λευκού φάσματος Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα, 
έτοιμο προς χρήση, σετ «έξυπνου» φωτισμού που 
περιλαμβάνει ένα τηλεχειριστήριο TRÅDFRI και τρεις 
λαμπτήρες TRÅDFRIGU10 LED λευκού φάσματος. 
  204.959.10     39.99 €       

 
TRÅDFRI σετ ελέγχου πρίζας. Αυτό το σετ σας επιτρέπει 
να συνδέσετε οποιοδήποτε φωτιστικό, την καφετιέρα ή 
συσκευή στην πρίζα. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι 
μπορείτε να έχετε έλεγχο χρησιμοποιώντας τον 
χρονοδιακόπτη στην εφαρμογή IKEA Home smart. Επίσης 
μπορείτε να ελέγξετε συμβατικές πηγές φωτισμού όπως 
εποχιακό φωτισμό, με τον διακόπτη on/off. Και να 
εξοικονομήσετε ενέργεια απενεργοποιώντας ταυτόχρονα 
πολλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην ίδια πρίζα. 

                                      103.647.97  19.99€

TRÅDFRI αναμεταδότης σήματος. Επεκτείνει και διευρύνει την 
εμβέλεια του σήματος από τα «έξυπνα» προϊόντα μας, έτσι ώστε να 
λειτουργούν ακόμα κι αν το σπίτι σας είναι πολύ μεγάλο ή έχει 
τοίχους μεγάλου πάχους. 

  804.242.55  9.99€  

TRÅDFRI ασύρματος αισθητήρας κίνησης. Μπορείτε 
να κάνετε το σπίτι σας πιο όμορφο και πιο ασφαλές με 
φωτισμό που ανάβει μόλις υπάρξει κίνηση. 

  704.299.13     14,99€         

 
 

TRÅDFRI πρίζα με ασύρματο έλεγχο. Με αυτήν την 
πρίζα μπορείτε να συνδέσετε κάθε φωτιστικό, την 
καφετιέρα σας ή μία ηλεκτρική συσκευή στην κεντρική 
παροχή και να την ελέγχετε με τον διακόπτη on/off. Απλό, 
πρακτικό και έξυπνο! 
  003.644.77  14,99€  

 
Ξεχωριστά 
προϊόντα 

 
 TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 806 lumen (60W 

λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, 
χρωματικό και λευκό φάσμα. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα 
LED μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε 
το χρώμα του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα 
θερμότερο φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, 
ψυχρότερο φως για εργασία. 

 
TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης. Χρησιμοποιήστε τον 
ασύρματο ροοστάτη για να ρυθμίσετε την ένταση και να 
ανάψετε/σβήσετε ταυτόχρονα έως και 10 πηγές φωτός - 
όλες θα έχουν την ίδια ρύθμιση. 
Λευκό 704.085.95   9,99€ 

 
 
 

STYRBAR τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο STYRBAR για να ελέγξετε μέχρι και 10 
λαμπτήρες LED, πάνελ φωτισμού LED ή πόρτες φωτισμού 
LED συγχρόνως – να ρυθμίσετε την ένταση, να ανάψετε ή 
να σβήσετε, να αλλάξετε χρώμα και βήμα-βήμα να 
αλλάξετε από θερμό σε ψυχρο φωτισμό. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 104.352.24   14,99€ 
Λευκό 304.883.63  12,99€ 

704.391.58   19,99€ 
 

 
 

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 480 lumen ( 40W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, 
χρωματικό και λευκό φάσμα. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα 
LED μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε 
το χρώμα του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα 
θερμότερο φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, 
ψυχρότερο φως για εργασία. 
  704.391.96 17,99€  

 

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 470 lumen ( 40W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να 
αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα του 
φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο φως 
για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία. 

  504.867.87   9,99€  
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 470 lumen ( 40W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, λευκό 
φάσμα. Με έναν έξυπνο λαμπτήρα LED μπορείτε να 
προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο φως 
για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία. 
  204.867.84   9,99€  
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TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 806 lumen ( 60W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, λευκό 
φάσμα, διαφανής. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED 
μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε 
το χρώμα του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα 
θερμότερο φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, 
ψυχρότερο φως για εργασία.. 
  304.867.88   14.99€  

 
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 1055 lumen ( 75W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, λευκό 
ιριδίζον φάσμα. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED 
μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το 
χρώμα του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα 
θερμότερο φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, 
ψυχρότερο φως για εργασία. 
  404.867.83  12,99€  

 
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 806 lumen (60W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να 
αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα του 
φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο 
φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως 
για εργασία. 
  904.087.97   9,99€  

 
TRÅDFRI N1 GU10, 345 lumen, ασύρματης ρύθμισης 
λευκό και χρωματικό φάσμα. Με έναν «έξυπνο» 
λαμπτήρα LED μπορείτε να προσαρμόσετε τον φωτισμό 
σας σε διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 
να μειώσετε την ένταση για μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης. 
  804.392.28  17.99€  

 
TRÅDFRI LED μετασχηματιστής. Ο μετασχηματιστής LED 
TRÅDFRI συνδέει τον ενσωματωμένο φωτισμό MITTLED, 
SKYDRAG, STRÖMLINJE, VAXMYRA και NORRFLY στον 
«Έξυπνο» φωτισμό IKEA. Μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση του συνδεδεμένου φωτισμού με τα 
τηλεχειριστήρια TRÅDFRI και STYRBAR και να τα 
συνδέσετε στην πύλη δικτύου TRÅDFRI. Συμπληρώνεται 
με το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που 
πωλείται χωριστά. 
Μέχρι 10W, συνδέονται έως και 3 μονάδες      503.561.87   28€ 
Μέχρι 30W, συνδέονται έως και 9 μονάδες     603.426.56  33€ 

 
SILVERGLANS LED μετασχηματιστής. Ο 
μετασχηματιστής LED SILVERGLANS, ελεγμένος για IP44, 
συνδέει τον SILVERGLANS ενσωματωμένο φωτισμό 
μπάνιου με τον ΙΚΕΑ έξυπνο φωτισμό. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ένταση του συνδεδεμένου φωτισμού με τον 
ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και να τον συνδέσετε με την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI. Μέχρι 30W, συνδέονται έως 5 
μονάδες. 

 
 
 

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 470 lumen, 125 mm, 
ασύρματης ρύθμισης, λευκό φάσμα/γλόμπος, λευκό 
γαλακτερό γυαλί. Τώρα χρησιμοποιείτε εύκολα τον 
έξυπνο φωτισμό. Με αυτόν τον διακοσμητικό λαμπτήρα 
φωτισμού μπορείτε να δημιουργήσετε την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα στο σπίτι σας. Τον ρυθμίζετε ασύρματα και 
αλλάζετε ανάμεσα σε τρεις λευκούς τόνους που 
ταιριάζουν σε σας και την διακόσμησή σας. 

204.413.33   14,99€ 
 

 

 

 
  104.747.72 34,99€  

 
   
FLOALT LED πάνελ φωτισμού, ασύρματου ελέγχου, λευκό φάσμα, 
ο μετασχηματιστής περιλαμβάνεται. Ολοκληρώστε με το καλώδιο 
τροφοδοσίας FÖRNIMMA 303.946.99. Συμπληρώστε με το καλώδιο 
ενδιάμεσης σύνδεσης FÖRNIMMA 303.946.99 αν θέλετε να συνδέσετε 
περισσότερα πάνελ φωτισμού LED. Ενσωματωμένος φωτισμός LED με 
διάρκεια περίπου 25.000 ώρες. Κατανάλωση ενέργειας: 30×30 cm - 
36kWh/έτος, 60×60 cm - 84,68 kWh/έτος και 30×90 cm – 99,28 
kWh/έτος, αν τα πάνελ φωτισμού LED ανάβουν για έως και 8 
ώρες/ημέρα.

 
γαλακτερό γυαλί. Τώρα χρησιμοποιείτε εύκολα τον έξυπνο 
φωτισμό. Με αυτόν τον διακοσμητικό λαμπτήρα φωτισμού 
μπορείτε να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα 
στο σπίτι σας. Τον ρυθμίζετε ασύρματα και αλλάζετε 
ανάμεσα σε τρεις λευκούς τόνους που ταιριάζουν σε σας 
και την διακόσμησή σας 
  904.619.16 14,99€  

 
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 250 lumen, , ασύρματης 
ρύθμισης, θερμό λευκό/διαφανές κεράκι. Έξυπνος 
λαμπτήρας φωτισμού LED που μπορεί να ρυθμιστεί 
ασύρματα για να δημιουργήσετε την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα στο σπίτι. Θυίζει τους λαμπτήρες φωτισμού 
πυρακτώσεως και διαχέει ένα διακοσμητικό φως, έτσι 
μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με ή χωρίς καπέλο. 
  304.413.80   11,99€  

 
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 250 lumen, 60 mm, 
ασύρματης ρύθμισης, θερμό λευκό/διαφανής γλόμπος. 
Έξυπνος λαμπτήρας φωτισμού LED που μπορεί να 
ρυθμιστεί ασύρματα για να δημιουργήσετε την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Θυίζει τους 
λαμπτήρες φωτισμού πυρακτώσεως και διαχέει ένα 
διακοσμητικό φως, έτσι μπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε με ή χωρίς καπέλο. 
  404.392.54  11,99€  

 
 

TRÅDFRI LED λαμπτήρας GU10, 400 lumen (57W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να 
προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να μειώσετε την 
ένταση για μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης. 
  604.200.41  9,99€  

 
30×90 cm 404.363.16   149€ 

 

 
 
 
 

 
LEPTITER LED χωνευτό σποτ συμβατό με ροοστάτη λευκό 
φάσμα. Με αυτό το έξυπνο χωνευτό LED σποτ μπορείτε να 
προσαρμόσετε το φωτισμό σας σε διαφορετικές 
δραστηριότητες, για παράδειγμα ένα πιο θερμό φως για 
ένα χαλαρωτικό μπάνιο και πιο έντονο, ψυχρό φως για να 
δουλέψετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα σποτ σε 
σημεία όπως στον διάδρομο ή σε άλλες περιοχές όπου 
χρειάζεστε πολύ φως. Το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI 
πωλείται χωριστά. 
  503.535.13   19,99€  

 
GUNNARP LED φωτιστικό οροφής/τοίχου, συμβατό με 
ροοστάτη, λευκό φάσμα. Χρησιμοποιήστε αυτό το έξυπνο 
LED φωτιστικό για να προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε 
διαφορετικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 
θερμότερο φως για ένα χαλαρωτικό μπάνιο και ένα πιο 
φωτεινό, ψυχρό φως όταν πλένετε τα δόντια σας. Ελεγμένο 
και εγκεκριμένο για χρήση στο μπάνιο. Το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI πωλείται χωριστά. 
Ø40 cm 403.600.76   89,99€ 

 

TRÅDFRI LED λαμπτήρας GU10, 345 lumen ( 50W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να 
προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να μειώσετε την 
ένταση για μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης. 
  904.867.85  11,99€   

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 470 lumen, 125 mm, 30×30 cm 904.363.14 99€ 
ασύρματης ρύθμισης, λευκό φάσμα/σχέδιο σωλήνα, λευκο 60×60 cm 204.363.17 149€ 
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Έξυπνος φωτισμός 

Όλα τα προϊόντα 
 

 

Ενσωματωμένος φωτισμός 
κουζίνας 

 

           MITTLED Ταινία φωτισμού LED πάγκου κουζίνας 
 

 

40 cm. 4.0W 
 Λευκό 403.535.37   15.00€  

60 cm. 5.5W 

Λευκό 803.596.17 20.00€  

          80 cm. 7.5W 
Λευκό 503.596.33  25.00€ 

 
 

 
 

STRÖMLINJE LED φωτισμός πάγκου, 40 cm. IKEA.  
Λευκό 803.430.42   45€ 

 

 
STRÖMLINJE LED φωτισμός πάγκου, 60 cm. IKEA.  

Λευκό 003.430.41  55€  

 
          SKYDRAG LED ταινία φωτισμού πάγκου 40 cm. 3.6W. 

Λευκό 504.395.88  20€ 
 

 

          Ανθρακί 904.396.28  20€ 

 
SKYDRAG LED ταινία φωτισμού πάγκου 60 cm. 5.6W. 

                 Λευκό 304.395.89   25€ 
Ανθρακί 304.396.12   25€ 

 

 
 

SKYDRAG LED ταινία φωτισμού πάγκου 80 cm. 7.7W. 

Λευκό                                                       104.395.90   30€               

 
 
 
 
 

MITTLED LED σποτ 8.3 cm. IKEA. 2.2W. 

Λευκό 304.353.98  10€ 
 

Χρώμα αλουμινίου 104.353.99   10€ 
 

 
 
 

LINDSHULT LED φωτισμός ντουλαπιού. Παρέχει ένα 
επικεντρωμένο φως. Καλό για φωτισμό σε μικρότερες 
περιοχές. IKEA. Model L1304LINDSHULT. 2 W. * 
Επινικελωμένο 102.604.36   22€ 

 

 
URSHULT LED φωτισμός ντουλαπιού. Παρέχει ένα 
επικεντρωμένο φως. Καλό για φωτισμό σε μικρότερες 
περιοχές. IKEA. Model L1305 URSHULT. 2W. * 
Επινικελωμένο 302.604.02  22€ 

 

 
TRÅDFRI LED μετασχηματιστής για ασύρματο έλεγχο. 
Γκρι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI. Μπορείτε να 
συνδέσετε μέχρι και 10 TRÅDFRI LED μετασχηματιστές σε 
μία εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το ενδιάμεσο 
συνδετικό καλώδιο. 

10W 503.561.87 28€ 
 

30W 603.426.56   33€ 
 

 

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης. Μπορείτε να ρυθμίσετε 
τον φωτισμό σας ασύρματα και να τον προσαρμόζετε 
εύκολα με βάση τη δραστηριότητα. Η μπαταρία 
περιλαμβάνεται και διαρκεί περίπου 2 χρόνια. 

Λευκό 704.085.95   9.99€ 
 

 

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ενέργειας 3.5 m. Με αυτό 
το καλώδιο μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 10 φωτιστικά 
και να τα ανάβετε και να τα σβήνετε και να τα ρυθμίζετε 
ταυτόχρονα με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI. 

Λευκό 104.468.83   7€ 
 

 

 

MITTLED LED ταινία φωτισμού για συρτάρια. 
Λευκό. IKEA. 

2.0W 

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό καλώδιο 2 m. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως απευθείας σύνδεση μεταξύ 
μετασχηματιστών LED TRÅDFRI, π.χ μεταξύ δύο ενοτήτων 
ντουλαπιών τοίχου, με μία σύνδεση στην κύρια 
τροφοδοσία. 

 

36 cm 304.635.17 18€  Λευκό 303.946.99 5€ 

56 cm 804.635.48 20€     

3W 
76 cm 204.635.65  22€ 

 
 

VÅGDAL καλώδιο σύνδεσης 3.5m. Με αυτό το καλώδιο 
μπορείτε να συνδέσετε τον φωτισμό πάγκου MITTLED με τον 
μετασχηματιστή IKEA LED. 

Λευκό 704.636.00 5,5€ 

TRÅDFRI πύλη δικτύου.Με την πύλη δικτύου TRÅDFRI και την 
εφαρμογή μπορείτε να ελέγχετε την κάθε πηγή φωτισμού ξεχωριστά, να 
δημιουργείτε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και να τις ελέγχετε με 
το τηλεχειριστήριο ή την εφαρμογή IKEA Home smart. 

Λευκό 403.378.06     39.99€ 
 

 
 

 
ANSLUTA LED μετασχηματιστής με καλώδιο 19W. Μπορείτε 
να ανάψετε και να σβήσετε όλες τις συνδεδεμένες πηγές 
φωτισμού με έναν διακόπτη. 

Λευκό 704.058.65   17€ 

 
*Αυτό το φωτιστικό έχει ενσωματωμένους λαμπτήρες ενεργειακής κλάσης A++ to A. Οι λαμπτήρες δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν. Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο παροχής ρεύματος 
FÖRNIMMA, πωλούνται χωριστά. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογή IKEA Home smart 
Κατεβάστε την εφαρμογή IKEA Home smart 
από το Google Play ή το App store για να 
συνδέσετε τον έξυπνο φωτισμό IKEA στην 
πύλη δικτύου TRÅDFRI. Λειτουργεί με 
Android (KitKat 4.4 ή παραπάνω) ή iOS 9 
παραπάνω. 


