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Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните търговски 
обекти – магазини ИКЕА, центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА. За допълнителна 
и най-актуална информация, се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg. ИКЕА 
България не носи отговорност за допуснати печатни грешки. ИКЕА България си запазва 
правото да прави промени в съдържанието и цените



За по-лесен и по-
добър живот у дома

Екосистемата IKEA Home smart 
предлага широка гама от свързани 
продукти и услуги, които ви 
позволяват да управлявате и 
автоматизирате нещата, които 
обикновено правите на ръка. 
Обзавеждането на дома, направено по 
интелигентен начин.
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Екосистема IKEA Home smart 

Интелигентни решения за по-добро 
ежедневие у дома
Ние в ИКЕА винаги се опитваме да предлагаме практични и интелигентни 
решения за дома. Сега, с помощта на IKEA Home smart, използвате новите 
технологии, за да управлявате и автоматизирате нещата у дома, които 
обикновено правите на ръка. Неща, като включване и изключване на 
осветлението, вдигане и спускане на щорите, включване на вентилатор и 
пускане на музика. И тъй като животът у дома е най-важен за нас, дори 
технологичните ни решения са разработени така, че да ви помогнат да 
създадете едно по-добро ежедневие. По устойчив, семпъл и интелигентен 
начин.

Представете си, че събуждането 
сутрин може да стане по-спокойно 
и комфортно. Включете 
автоматично димираните 
светлини и вдигнете щорите, за да 
пуснете сутрешното слънце, 
докато любимата ви музика звучи

от тонколоните. И всичко това без да 
се налага да ставате от леглото. 
Може би изглежда като магия, но с 
екосистемата IKEA Home smart, 
бързо и лесно се превръща в новата 
ви реалност. 
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Помислете за цялостно решение или започнете с няколко 
стъпки. Изберете нашата свързана екосистема за всички 
поводи и настроения, за да се възползвате от всички 
възможности на интелигентния дом. Можете да 
започнете и с малки стъпки и да контролирате само 
отделни продукти у дома.  

Входно-изходното устройство TRÅDFRI 
и приложението IKEA Home smart са 
най-важните инструменти за 
създаването на смарт екосистема във 
вашия дом. С тяхна помощ, можете 
лесно и бързо да изградите 
екосистема от смарт функции, които 
да управлявате интуитивно по свое 
желание и удобство. Започнете с тази 
основа и свържете колкото продукти 
желаете. С възможност за добавяне 
на до 50 продукта към входно-
изходното устройство, когато сте 
готови да разширите системата си.

Ако предпочитате решение с 
отделни продукти, които не са 
свързани помежду си и с интернет, 
можете да изберете 
дистанционното TRÅDFRI и смарт 
осветителни тела. С помощта на 
дистанционното може да 
включвате, изключвате, димирате и 
сменяте цвета на светлината на до 
10 осветителни тела, за да ги 
управлявате по еднакъв начин.

Екосистема
Изберете входно-изходното 
устройство и приложението IKEA 
Home smart, за да създадете свързана 
система, чрез която да контролирате 
осветлението, звука и останалите 
продукти у дома.

Отделни продукти
Изберете дистанционното TRÅDFRI 
и смарт осветителни тела, за да се 
възползвате от допълнителни 
функции и управление с минимални 
усилия.

Първи стъпки

Екосистема IKEA Home smart 
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Смарт захранване
Безжичният контакт ви позволява да 
свържете любимата ви стара лампа, 
коледните лампички, вентилатора и 
други малки  уреди в екосистемата IKEA 
home smart. Управлявайте навсякъде 
от дома или настройте таймер.

Продукти в екосистемата IKEA Home smart

Смарт осветление
Осветителни тела, които включвате и 
изключвате, димирате и регулирате 
според цвета и температурата, 
независимо от помещението, в което се 
намирате. Избирате между  LED крушки, 
LED спот-лампи и LED панели.

Електрически щори
Щори, които управлявате от 
леглото или настройвате да се 
вдигат и спускат в определено 
време. Налични във вариант, който 
блокира външната светлина и 
такъв, който я пропуска.

Смарт тонколони
Слушате музика, радио, подкасти 
през любимите ви стрийминг 
услуги. Допълнете домашния 
декор с тонколона-рафт или 
тонколона-настолна лампа.

Екосистема IKEA Home smart
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Управлявайте звука и осветлението – и променете 
атмосферата само с натискането на един бутон, движение, 
чрез приложението или като използвате гласа си. Имаме 
по нещо за всички предпочитания. 

Физически устройства
Управлявайте вашите IKEA Home smart продукти с 
дистанционно, безжичен димер, бутон за бърз достъп или 
дистанционно за тонколони. Лесни за употреба и достъпни 
за всички, както и за членовете на семейството, които 
предпочитат физическо устройство или искат да оставят 
телефона си на спокойствие от време на време.

Автоматизация
Автоматичният контрол прави дома ви по-безопасен и 
удобен, както за по-възрастните, така и за младите. 
Използвайте сензор, който включва осветлението при 
движение през нощта или таймер с предварително 
зададени часове за вашата смарт система. Те ще улеснят 
вашите всекидневни рутини като събуждане и заспиване. 
Използвайте режимите в приложението, за да 
автоматизирате няколко устройства едновременно и да 
създадете идеална атмосфера бързо и лесно. 

Приложение
С приложението IKEA Home smart на телефона ви, винаги 
имате пълен контрол и достъп до вашата смарт екосистема. 

Гласов контрол
Управлявайте вашите смарт продукти с помощта на гласов 
асистент. Така ги използвате, дори когато ръцете ви са заети 
с нещо друго. Съвместимо с Amazon Alexa, Google Assistant и 
Apple HomeKit.

4 начина за управление на IKEA Home smart

Екосистема IKEA Home smart
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Адаптирайте 
осветлението за всички 
дейности
В дома на всеки от нас се случват 
много неща, а осветлението влияе на 
начина, по който възприемаме 
помещението. Да можете да 
адаптирате осветлението за различни 
дейности - от готвене, домашни 
задължения и чистене, до гледане на 
телевизия, ущтни вечери у дома и 
партита - е не само практично, но и 
приятно. Можете да промените 
яркостта и цвета, да включите и 
изключите, както и да промените 
светлината от топла на студена.

Идеята на IKEA Home smart е да направи живота у дома 
по-лесен и удобен – от събуждането сутрин до времето за 
почивка вечер. Вие избирате най-важните за вас 
функции, разширявате обхвата на системата, когато 
пожелаете и създавате идеалната атмосфера по всяко 
време на деня. Това е истинският смарт дом!

Правилният режим 
винаги в правилния 
момент
С използването на режимите в 
приложението IKEA Home smart 
можете да групирате различни 
действия на няколко устройства. 
Например, осветление в топли 
цветове, спуснати щори и 
успокояваща музика за вечеря. Или 
режим за тренировка с по-ярко 
осветление и надъхващ плейлист. 
Освен това, можете да добавите 
любимия си режим към бутон за бърз 
достъп, за да имате физически 
контрол. 

Идеална атмосфера по всяко време

Екосистема IKEA Home smart 
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Насладете се на дневна 
светлина и уединение
Да се събудиш от дневната светлина е както 
приятно, така и здравословно. Вечер вероятно 
желаете повече уединение, за да избегнете 
любопитните погледи. Настройте щорите така, че 
да се спускат и вдигат в определено време или ги 
управлявайте с дистанционно направо от леглото. 

Слушайте музика, истории и 
вълнуващи разговори
Музиката създава настроение за всичко от тихи 
сутрини и седмично почистване до партита и 
романтични вечери. А люимите ви подкасти и 
аудиокниги винаги предлагат нови и вълнуващи 
гелдни точки. Изпълвате целия дом със звук само 
с натискането на бутон - за да звучи навсякъде 
еднаква музика, разговори и истории, или пък 
различни във всяко помещение. 

Екосистема IKEA Home smart 
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Когато видите този символ 
върху продукт, знаете, че той 
е съвместим и работи с 
приложението IKEA Home 
smart и входно-изходното 
устройство TRÅDFRI, така че да 
управлявате смарт продуктите 
в целия дом. 

Продуктите IKEA Home smart 
използват ZigBee 3.0, стандарт за 
безжичен контрол, който е надежден, 
енергийно ефективен и лесен за 
инсталиране. Продуктите поддържат 
и т. нар. mesh мрежи, което означава, 

че те споделят сигнали един с 
друг и подобряват стабилността 
на връзката в целия дом.

Съвместими системи/стандарти

Екосистема IKEA Home smart
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Какво означават символите?

Всички наши продукти IKEA Home smart са безжични. Тези 
символи ще ви помогнат да разберете как работят.

Входно-изходното устройство TRÅDFRI и приложението IKEA Home smart 
разполагат с функционалност, която позволява гласов контрол на 
продуктите IKEA Home smart с Amazon Alexa, Apple HomeKit или Google 
Assistant.

Zigbee е протокол, 
използван за 
продуктите IKEA Home 
smart.

* Продуктите за осветление в асортимента на IKEA Smart не могат да се димират
с помощта на кабелни димери, лампи или вградени димери.

Безжичен

Цветен и бял 
спектър
Тези осветителни тела 
могат да се настроят за 
промяна на цвета и 
преминаване от топла 
към студена бяла 
светлина. 

Безжично димиране*
Tези осветителни тела 
могат да се димират 
безжично.

Топло бяло
Тези осветителни 
тела са с топла бяла 
светлина и отговарят 
на цвета на 
традиционната 
крушка с нажежаема 
жичка.

Топъл блясък
Това осветление 
излъчва топла, 
декоративна светлина.

Бял спектър
Тези осветителни тела 
могат да се настроят за 
промяна от топла към 
студена бяла светлина в 
три стъпки.

Работи с 
IKEA Home smart 
Тези продукти могат да 
се използват с 
приложението IKEA 
Home smart и входно-
изходно устройство 
TRÅDFRI.

Приложение IKEA 
Home smart
Свалете приложението 
IKEA Home smart от 
Google Play или App store, 
за да свържете вашите 
продукти за осветление 
IKEA Smart с входно-
изходното устройство 
TRÅDFRI. Работи с Android 
(KitKat 4.4 или по-нова 
версия) или iOS 9 и по-
нова версия.

Екосистема IKEA Home smart

9



По-добър живот у 
дома със смарт 
осветление от ИКЕА

Можете лесно да 
персонализирате 
осветлението у дома и да го 
адаптирате към всеки повод и 
ситуация. 
Изберете осветление за 
ранните сутрини, за късните 
вечери и за готвене или 
работа у дома.
Димирате, изключвате, 
включвате, превключвате 
между различни цветове и от 
топла към студена светлина с 
помощта на дистанционното – 
безжично и когато пожелаете.
Разширете вашата система с 
входно-изходно устройство 
TRÅDFRI и приложението Home 
smart, за да настройвате 
таймери, да създавате режими 
и още много. Смарт 
осветлението на ИКЕА се 
монтира и използва лесно, 
като ви дава възможност да 
направите дома си по-уютен и 
практичен. 

Смарт осветление
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Как работи?
Нашите предварително свързани комплекти за смарт осветление работят 
чудесно самостоятелно. Истинската магия обаче се случва, когато добавите 
входно-изходното устройство TRÅDFRI към домашния WiFi рутер и свалите 
приложението IKEA Home smart. Входно-изходното устройство вече може да се 
свърже с вашите продукти за смарт осветление. Можете да добавите смарт 
осветление и да управлявате изходите (за да превърнете обикновените лампи в 
смарт). С помощта на приложението, преобразете атмосферата в дома само с 
натискането на един бутон или чрез самото приложение.

Първи стъпки:

1. Свалете приложението IKEA Home smart от App Store или Google Play.
2. Включете входно изходното-устройство в мрежата. Включете
захранващия кабел, а след това и ethernet кабела в Wi-Fi рутера и
сканирайте QR кода на гърба на устройството.
3. Свържете дистанционното с входно-изходното устройство.
4. Поставете всички смарт крушки.
5. Включете захранването на всяка LED крушка. Свържете дистанционното
с всяка LED крушка (оставете главния ключ включен).
6. Регулирайте осветлението чрез приложението IKEA Home smart.

Смарт осветление

Смарт осветление

11



Входно-изходно устройство + приложение = идеална комбинация. 
Добавете смарт осветление, смарт щори и контролни изходи към входно-
изходното устройство TRÅDFRI, за да ги управлявате с приложението IKEA 
Home smart. Това ви позволява да контролирате всяко осветително тяло 
индивидуално, да създадете различни видове настроение с осветлението, 
както и да спускате и вдигате вашите смарт щори. 

За пълно smart home изживяване, 
добавете входно-изходното устройство TRÅDFRI към вашия домашен WiFi 
рутер и свалете приложението IKEA Home smart. 
Всеки продукт е разработен така, че да работи добре самостоятелно, но се 
нуждаете от входно-изходно устройство, за да добавите по-разширени 
функционалности към вашата система, например: 

Фърмуеър актуализации
Режими/Предварителни настройки
Таймери
Активация от изгрев/залез
Управление на тонколони SYMFONISK и SONOS speakers
Интеграция с други екосистеми

С помощта на приложението IKEA Home smart управлявате дома си – 
например, решавате кога да включите и изключите осветлението или кога 
да спуснете и вдигнете щорите, както и да настроите различни режими, 
които да активирате с едно движение. Приложението IKEA Home smart не 
може да управлява вашите ИКЕА Home smart продукти без входно-
изходното устройство.

Сърцето на вашия смарт дом

Смарт осветление
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IKEA Смарт осветление – стъпка по стъпка

Първите стъпки със смарт осветлението на ИКЕА са 
лесни. 

Започнете с мисълта какво ще правите в 
помещението, какво осветление ви е необходимо и с 
какви функции и възможности искате да разполага 
вашето осветление. Резултатът обикновено е по-
добър, ако комбинирате функционално осветление, 
например - лампа за четене, и осветление за 
атмосфера - например димиращ се лампион.

Следвайте стъпките по-долу, за да създадете собствено 
решение за осветление.

Смарт осветление
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С какви възможности разполагате?

Димирай

Ако желаете само да 
димирате осветлението, 
изберете безжичен 
димер и 1 LED крушка. 
Свържете ги и 
започнете да димирате 
светлините. Удобно е да 
изберете комплект, тъй 
като устройствата в 
него са предварително 
свързани. LED 
драйверът TRÅDFRI ви 
позволява да димирате 
безжично вашето 
интегрирано 
осветление MITTLED, 
SKYDRAG, STRÖMLINJE, 
VAXMYRA и NORRFLY.

Димирай и 
променяй от 
топла към 
студена 
светлина

Ако желаете да 
димирате 
осветлението си и 
постепенно да го 
промените от топло 
към студено, изберете 
цялостен комплект, 
който включва 
дистанционно и 1 LED 
крушка с бял спектър.

Димирай, 
промени от 
топла към 
студена 
светлина или 
сменяй 
цветовете 

Ако желаете да 
димирате вашето 
осветление и 
постепенно да 
промените цвета или да 
смените от топла към 
студена светлина, 
изберете цялостен 
комплект, който 
включва дистанционно 
и 1 LED крушка с цветен 
и бял спектър.

Smart Lighting
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Домът е креативно пространство, където можете наистина 
да изразите себе си – независимо дали пробвате нова 
рецепта или разпускате със семейството и приятелите. 
Сега, с помощта на смарт осветлението, създавате 
настроение и атмосфера, които отговарят перфектно на 
това, което се случва в дома ви – само с натискането на 
един бутон.

С дистанционното 
STYRBAR 
управляввате до 10 
LED крушки 
едновременно - 
димирате, 
изключвате и 
включвате, а 
стъпка по стъпка 
променяте 
осветлението от 
топло към студено.

Създайте моменти със смарт осветление

Смарт осветление
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Тонове на бялото

Студено бяло 4000 келвина

Топло бяло     2700 келвина

Топъл блясък 2200 келвина
Светлина на 
свещи        

Цветове

Топъл кехлибар

Тъмна праскова

Тъмнорозово

Светлолилаво
Светлосиньо

Ако добавите входно-изходното устройство 
и приложението, получавате общо 20 цвята 
и тонове на бялото:
Тонове на бялото

Студено небе 6000 келвина
Студена дневна 
светлина  

Студено бяло 4000 келвина
Изгрев 3000 келвина
Топло бяло 2700 келвина
Топъл блясък 2200 келвина
Светлина на 
свещи 1780 келвина

Цветове

Топъл кехлибар

Праскова
Тъмна праскова
Тъмночервено
Розово
Светлорозово

Тъмнорозово
Светлолилаво
Тъмнолилаво
Синьо
Светлосиньо
Лайм
Жълто

С дистанционното променяте между 9 
цвята и тонове на бялото

Смарт осветление
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Как да изберете

Предимства 
на продукта

TRÅDFRI
LED крушка 

E27 

Бял 
спектър

TRÅDFRI 
LED крушка 
E27 опал

Бял 
спектър

TRÅDFRI 
LED крушка 

E14 опал 

Бял 
спектър

TRÅDFRI 
LED крушка 

E14 опал 

Бял 
спектър

TRÅDFRI 
LED крушка 
E27 прозр.

Бял 
спектър

TRÅDFRI
LED крушка 

GU10 

Бял 
спектър 

TRÅDFRI
GU10

Цветен 
и бял

спектър

TRÅDFRI 
LED крушка 

E27 опал 

TRÅDFRI 
LED крушка 

E14 опал 

TRÅDFRI 
LED крушка 

E27 опал 

Топло 
бяло

Плавно безжично
димиране

Промяна на 
различни тонове на 
бялото, от топло към 
студено

Промяна на 
цветовете

Предварително 
свързана с 
дистанционно 
TRÅDFRI, готова за 
употреба 
Необходимо е да 
закупите 
дистанционно 
отделно и да го 
свържете

Може да се 
комбинира с всички 
продукти за смарт 
осветление

Съвместимо с 
безжичен димер 
TRÅDFRI

Съвместимо със 
сензор за движение 
TRÅDFRI

Добавете входно-
изходно устройство 
TRÅDFRI, за управление 
с приложението IKEA 
Home smart 

Необходим монтаж*

Лумени по 
подразбиране

470 1000 600 470 806 400 345 600 600 806

Мощност (watt) 5.2 11 6.6 5.2 9 5 4.6 8.6 8.6 8.9

*Възможно е да ви е необходим електротехник, ако желаете монтаж с окабеляване 

Смарт осветление
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TRÅDFRI
LED крушка 

E14

Топло 
бяло

TRÅDFRI
LED крушка 

E27

Топло 
бяло

TRÅDFRI 
LED крушка 

GU10 

Топло 
бяло

FLOALT
 LED панел

30×30 см

Бял 
спектър

FLOALT 
LED панел

30×90 см

Бял 
спектър

FLOALT
 LED панел

60×60 см

Бял 
спектър

LEPTITER 
LED спот лампа 

за вграждане

Бял 
спектър

GUNNARP 
LED стенна 

лампа/за таван
Ø40 см и 

40×40 см

TRÅDFRI 
LED драйвер

Макс. 10W  
или 30W

Плавно безжично димиране

Промяна на различни 
тонове на бялото, от топло 
към студено

Промяна на цветовете

Необходим монтаж*

Лумени по подразбиране 250 250 400 670  2200  2800 600 1500

Мощност (watt) 2.7 2.7 5 12.5  29 34  9 22

*Възможно е да ви е необходим електротехник, ако желаете монтаж с окабеляване 

Как да изберете

Смарт осветление

18

Предимства 
на продукта

Предварително 
свързана с 
дистанционно 
TRÅDFRI, готова за 
употреба 

Необходимо е да 
закупите 
дистанционно 
отделно и да го свържете 

Може да се 
комбинира с всички 
продукти за смарт 
осветление

Съвместимо с 
безжичен димер 
TRÅDFRI

Съвместимо със 
сензор за движение 
TRÅDFRI

Добавете входно-
изходно устройство 
TRÅDFRI, за управление 
с приложението IKEA 
Home smart 



Какво представляват режимите?

Представете си, че можете да 
приспособите целия дом към 
планираните занимания, само с 
една команда. Вечеря на свещи? 
Парти с приятели? Или просто 
филмова вечер? Подгответе 
избраната програма за всичко 
това, благодарение на нашите 
режими. С едно натискане на 
бутон или команда, целият ви 
дом ще се приспособи към 
вашите нужди по отношение на 
осветлението, музиката, щорите, 
а дори и когато става дума за 
приготвяне на кафето сутрин. 

“Светлината е от особена важност 
за живота. А правилният вид 
осветление е важен по много 
причини. Различните функции на 
осветлението могат да създават 
различни усещания в 
помещението: то наистина може да 
промени настроението ви!" 

Ане Одерсхеде
Интериорен дизайнер

Смарт осветление
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Режим: "Парти"

С една команда вашият смарт 
дом е готов за партито за 
минути. Лампите ще заблестят 
в различни цветове, 
подготвеният по-рано 
плейлист ще зазвучи от 
тонколоните, а осветлението 
на витрините във 
всекидневната ще се включи. 
Благодарение на това, можете 
спокойно да се погрижите за 
гостите. 

За това решение се нуждаете 
от:

TRADFRI LED декоративна крушка E27 топло бяло 
TRADFRI LED крушка GU10 цветен и бял спектър   
TRADFRI комплект с дистанционно, цветен и бял спектър 
SYMFONISK картина с WiFi тонколона

Смарт осветление
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Режим: "Сън"

Когато е време за сън във 
вашия смарт дом, не е нужно 
да създавате подходящи 
условия за това. Вашият дом 
ще го направи вместо вас. 
Една обикновена команда или 
режим, настроен за 
правилното време, започва да 
управлява продуктите ви, като 
активира любимия ви 
плейлист и пречиствателя за 
въздух, изключва основното 
осветление и спуска щорите.  

TRADFRI LED крушка E27, 806 
лумена, цветен и бял спектър
SYMFONISK WiFi тонколона-рафт
FYRTUR безжична 
светлоизолираща ролетна щора 

За това решение се 
нуждаете от:

Смарт осветление
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Отпуснете се и се насладете!

Приятно е да можеш да създадеш уютен кът в края на деня. А това никога не е 
било по-лесно и достъпно. Комплектът за димиране TRÅDFRI е интелигентно 
решение, което ви позволява да димирате осветлението с помощта на 
безжичен димер. Няма нужда от окабеляване или електротехници и е 
подходящо, независимо дали сте на квартира или в собствен дом. Безжичният 
димер е преносим и магнитен, така че може да го поставите в поставка на 
стената, на масата или на всяка метална повърхност. Зависи от вас! 

За това решение се нуждаете от:

TRADFRI LED крушка E27 топло бяло 
TRADFRI безжичен димер

Смарт осветление
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Започнете деня по най-добрия начин, 
само с натискането на един бутон 

Поставете бутона за бърз достъп до леглото, за да включите осветлението, да 
вдигнете щорите и да пуснете любимата си песен за събуждане. Поставете 
бутона до входната врата, за да изгасите едновременно всички лампи у дома, 
когато излизате. Бутонът за бърз достъп TRÅDFRI ви позволява да създадете 
подходящата атмосфера за всеки случай у дома. Използвайте бутона, за да 
управлявате осветлението, музиката и останалите продукти IKEA Home smart 
едновременно, във всяко помещение. 

Смарт осветление

С помощта на бутона за бърз достъп 
активирате вашите различни 
режими, без да използвате телефона 
си. За да изпозлвате бутона за бърз 
достъп, са ви необходими входно-
изходно утройство TRÅDFRI и 
приложението IKEA Home smart. 
Свържете бутона за бърз достъп 
TRÅDFRI с вашия смартфон, за да 
активирате всеки режим, създаден в 
приложението IKEA Home smart, само 
с бутона. Добавете входно-изходното 
устройство TRÅDFRI и приложението 
IKEA Home smart за управление чрез 
Apple HomeKit. В приложението IKEA 
Home smart избирате кой режим да се 
свърже към конкретен бутон. Можете 
да настроите няколко бутона за бърз 
достъп и да ги свържете с различни 
режими във вашия дом.
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Готвенето е по-лесно от всякога

Използването на смарт осветление 
вече е наистина лесно за всеки. 
Решете какво ви се хапва за вечеря 
днес. Използвайте интегрираното 
кухненско осветление, за да 
създадете подходящото настроение 
за готвене. Драйверът за безжичен 
контрол TRADFRI ви позволява да 
свържете вашето интегрирано 
осветление от ИКЕА - да го 
включвате, изключвате и димирате, 
за да бъдат осветлението и 
настроението у дома винаги 
подходящи. Допълнете със 
захранващ кабел ANSLUTA. Продава 
се отделно.

Можете да свържете до 3 продукта с 
драйвера, така че максималната 
мощност да не надвишава тази на 
драйвера. Примигваща светлина 
индикира, когато максималната 
мощност на LED драйвера е 
надвишена. 
Можете да свържете до 10 TRÅDFRI 
LED драйвера в една инсталация. 
Добавете входно-изходно устройство 
TRÅDFRI и приложение IKEA Home 
smart за управление чрез Amazon 
Alexa, Apple HomeKit или Google 
Home.

Смарт осветление
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Интегрирано кухненско осветление

Добро, функционално осветление
Осветлението е важно за всички кухни, както за по-добра безопасност, така и 
за по-добра визия. Доброто, равномерно разпределено осветление около 
плота, прави готвенето и останалите кухненски задължения по-безопасни, 
лесни и забавни. Спот лампите, осветлението за шкафове и чекмеджета не 
просто ви помагат да намерите това, което търсите, но добавят и 
декоративен елемент към вашата кухня.

Смарт осветление

Кухненско осветление, свързано със смарт осветлението на ИКЕА 
В ИКЕА разполагаме с три серии интегрирано кухненско осветление: MITTLED, 
STRÖMLINJE и SKYDRAG. Серията MITTLED покрива три функции, осветление за 
плот, осветление за чекмеджета и спот лампи. Серията STRÖMLINJE е с 
елегантен дизайн и се монтира лесно. SKYDRAG е проектирана за кухни 
ENHET. Добавете безжичния димер TRÅDFRI, за да димирате и да създадете 
настроение за всеки повод. Добавете входно-изходното устройство TRÅDFRI, 
за да управлявате вашето кухненско осветление чрез приложението IKEA 
Home smart по различни начини, едновременно с други смарт продукти за 
осветление в дома ви.
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MITTLED осветление за плот

Как да монтирате
Осветлението за плот MITTLED можете да монтирате лесно сами. Вижте 
следващия списък с всички части и аксесоари, от които се нуждаете.

• Започнете, като изберете броя на
лентите MITTLED, от които се
нуждаете.

• Добавете подходящ LED драйвер
TRÅDFRI: 10W или 30W. Вижте стр. 30 за
повече информация, относно
драйверите.

• Използвайте свързващ кабел VÅGDAL,
за да свържете осветлението за плот
MITTLED с TRÅDFRI LED драйвер.

• Добавете входно-изходно устройство
TRÅDFRI, за да управлявате свързаното
осветление чрез приложението IKEA
Home smart по различни начини,
едновременно с други продукти за
осветление TRÅDFRI във вашия дом.

• Може да свържете до 10 TRÅDFRI LED
драйвъра в една инсталация, като използвате
междинен свързващ кабел.
• Добавете захранващия кабел FÖRNIMMA.
Този кабел свързва продуктите с контакта и е
необходим за безжично управление на вашето
осветление, с помощта на драйвера TRÅDFRI.
• Добавете безжичния димер TRÅDFRI, за да
димирате вашето осветление. Свържете 
безжичния димер TRÅDFRI с драйверите TRÅDFRI 
и ще димирате цялата комбинация 
едновременно.
• Ако желаете, можете да допълните
системата с други продукти, като спот лампите
MITTLED и осветлението за чекмеджета MITTLED.

MITTLED LED 
осветление за плот 
Дължина: 20, 30, 40, 60 
и 80 см. Цвят: бяло и 
алуминий.

TRÅDFRI LED 
драйвер
Мощност: 10W/30W.

VÅGDAL 
свързващ кабел 
Дължина: 3.5м

TRÅDFRI 
безжичен димер 
Цвят: бяло.

FÖRNIMMA 
захранващ кабел 
Дължина: 3.5м

Основни части:

Аксесоари за инсталация:

TRÅDFRI входно-изходно устройство

Смарт осветление
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STRÖMLINJE осветление за плот

Как да монтирате
Инсталирате LED осветлението за плот STRÖMLINJE лесно дори сами. Тъй 
като модулите се свързват директно с помощта на 2 малки свързващи 
фитинга, заплетените кабели са по-малко.

• Когато започнете да
монтирате вашата система,
вземете предвид ширината на
вашите шкафове. Например, за
шкаф с ширина 80 см, ще се
нуждаете от 2 модула, всеки с
ширина 40 см.
• Добавете подходящия
TRÅDFRI LED драйвер: 10W или 30W.
Вижте стр. 30 за повече
информация, относно драйверите.
• Добавете входно-изходното
устройство TRÅDFRI, за да
управлявате свързано осветление
TRÅDFRI чрез приложението IKEA
Home smart по различни начини,
заедно с други продукти за
осветление TRÅDFRI във вашия
дом.

• Можете да свържете до 10 TRÅDFRI
LED драйвера в една инсталация, с
помощта на междинния свързващ кабел.
• Добавете захранващия кабел.
• Добавете безжичен димер
TRÅDFRI, за да димирате вашето
осветление. Свържете дистанционното с
драйверите и цялата комбинация ще се
димира едновременно.
• Ако желаете, можете да допълните
системата с други продукти, като спот
лампи, осветление за шкафове или
чекмеджета.

Основни части:

TRÅDFRI LED драйвер 
Мощност: 10W/30W.

FÖRNIMMA 
захранващ кабел 
Дължина: 3.5м

TRÅDFRI безжичен 
димер              
Цвят: бяло.

STRÖMLINJE LED осветление за 
плот 
Дължина: 40 и 60 см
Цвят: бяло

Аксесоари за 
инсталация:

FÖRNIMMA междинен 
свързващ кабел 
Дължина: 0.7м или 2м.

TRÅDFRI входно-
изходно устройство

Смарт осветление
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SKYDRAG осветление за плот

Как да монтирате
Можете лесно да монтирате осветлението за плот SKYDRAG дори сами.

• Когато започнете да изграждате своята система, първо вземете предвид 
ширината на вашите шкафове. Например, за шкаф с ширина 80 см, ще ви е 
необходима лента SKYDRAG с ширина отново 80 см.
• Преценете какъв брой осветителни ленти SKYDRAG ще ви бъдат 
необходими.
• Добавете подходящ LED драйвер TRÅDFRI: 10W или 30W. Вижте стр. 30 за 
повече информация, относно драйверите.
• Добавете входно-изходно устройство TRÅDFRI, за да управлявате 
свързаните осветителни тела TRÅDFRI чрез приложението IKEA Home smart по 
различни начини, едновременно с останалото TRÅDFRI осветление във вашия 
дом.

• Можете да свържете до 10 
TRÅDFRI LED драйвера в една 
инсталация, с помощта на  
междинния свързващ кабел.
• Добавете захранващия 
кабел.
• Добавете безжичния 
димер TRÅDFRI, за да димирате 
вашето осветление. Свържете 
дистанционното с драйверите и 
цялата комбинация ще се 
димира едновременно.

Основни части:

SKYDRAG LED 
осветление за плот 
Дължина: 40, 60 и 
80 см.                         
Цвят: бяло и антрацит.

TRÅDFRI LED 
драйвер            
Мощност: 10W/30W.

FÖRNIMMA 
захранващ кабел 
Дължина: 3.5м

TRÅDFRI 
безжичен  димер 
Цвят: бяло.

Аксесоари за инсталация:

FÖRNIMMA междинен 
свързващ кабел 
Дължина: 0.7м или 2м.

TRÅDFRI входно-
изходно устройство

Смарт осветление
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Спот лампи и осветление за шкафове

Как да монтирате
• Започнете, като изберете всички
необходими части.
• Добавете подходящия LED драйвер
TRÅDFRI: 10W или 30W. Вижте стр. 30 за
повече информация относно драйверите.
• Добавете входно-изходно
устройство TRÅDFRI, за да управлявате
свързаното осветление TRÅDFRI чрез
приложението IKEA Home smart по
различни начини, едновременно с
останалото TRÅDFRI осветление във
вашия дом.

• Можете да свържете до 10
TRÅDFRI LED драйвера в една
инсталация с помощта на
междинен свързващ кабел.
• Добавете захранващия
кабел.
• Добавете безжичен
димер TRÅDFRI, за да димирате
вашето осветление. Свържете
дистанционното с драйверите и
цялата комбинация ще се
димира едновременно.

Основни части:

MITTLED LED спот лампи или 
LED осветление за шкаф* 
Диаметър, кръгла спот лампа: 
8.3 см. Цвят: бяло, алуминий и 
черно.

* Можете да използвате също
URSHULT и LINDSHULT. За
размери, вижте Всички
продукти на стр. 34

TRÅDFRI LED 
драйвер
Мощност: 10W/30W.

FÖRNIMMA 
захранващ кабел 
Дължина: 3.5м

TRÅDFRI 
безжичен димер 
Цвят: бяло.

Аксесоари за инсталация:

TRÅDFRI входно-изходно 
устройство

Смарт осветление
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Как да изберете LED драйвер

1. 10W, 3 свързващи гнезда.

2. 30W, 9 свързващи гнезда.

Ако желаете да свържете вашето кухненско осветление с IKEA Home smart

Съществуват два TRÅDFRI LED 
драйвера. Изберете вашия, в 
зависимост от това колко 
артикула искате да свържете. 
Можете да свържете до 3 
артикула към 10 W LED драйвер, 
като максималната им мощност 
не трябва да превишава 10 W. 30 
W LED драйвер поддържа до 9 
артикула, с максимална мощност 
30W. Можете да свържете до 10 
драйвера в един инсталационен 
кабел. Примигваща светлина ще 
даде индикация, ако 
максималната мощност на LED 
драйвера е достигната. Ако 
желаете да използвате повече от 
един LED драйвер,

уверете се, че всеки LED драйвер 
е синхронизиран с 
дистанционното  TRÅDFRI или 
безжичния димер TRÅDFRI, така 
че цялата комбинация да може да 
се димира едновременно. 
Направете кухненското 
осветление смарт, като добавите 
входно-изходно устройство  
TRÅDFRI. С него можете да 
управлявате осветлението чрез 
приложението IKEA Home smart, 
за да създадете настроение с 
помощта на вашите останали 
артикули за осветление TRÅDFRI. 
С възможност за контролиране на 
осветлението и чрез гласов 
асистент (например Amazon Alexa, 
Apple HomeKit или Google Home).

Смарт осветление
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Изберете къде да монтирате вашия сензор за 
движение. Той е с максимален обхват от 10 метра до 
източника на светлина (без да е блокиран от стени) и 
обхват на реакцията на движение от 5 метра и ъгъл от  
120°.

Крушката и сензорът за движение в комплекта са вече 
свързани. Монтирайте вашата крушка TRÅDFRI и 
включете от ключа или захранването.

Настройте сензора за движение на дневен или нощен 
режим. Дневният режим винаги се активира от 
движение, а нощният се активира от движение само, 
когато е тъмно. Настройте времето за изключване на 
осветлението на 1, 5 или 10 минути.

Ако искате да добавите още осветителни тела към 
сензора за движение, задръжте сензора близо до 
осветителното тяло (на не повече от 5 см). Натиснете и 
задръжте бутона за свързване за поне 10 секунди и ще 
видите червена светлина върху сензора за движение. 
Вашето осветително тяло ще започне да светва и изгасва, 
за да индикира успешно свързване.

Добре дошли у дома

Всеки би се зарадвал на малко допълнителна помощ и 
приветстващо "здравей", когато се прибере у дома от 
работа или училище. Коридорът е точното място за монтаж 
на осветление със сензор за движение. А сега това е по-
лесно от всякога!

Смарт осветление
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Управление чрез движение

Ако желаете осветлението да се включва и изключва 
автоматично при движение, изберете сензор за движение 
и 1 LED крушка с топла бяла светлина (2700 келвина).

Смарт осветление
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Управлявайте лампите, кафе-машината и останалите 
домашни уреди - можете да ги включите и изключите, 
когато пожелаете с дистанционното. Благодарение на 
това, имате контрол върху дома си.

Ползи на решението:
Превръщате всеки електроуред в смарт устройство
Управлявате от разстояние електроуреди от всяка 
точка на дома

Управлявайте каквото пожелаете, където 
пожелаете

Смарт осветление
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Комплекти
TRÅDFRI комплект за димиране, 806 лумена, топло 
бяло. Готов за употреба смарт комплект, съдържащ 
безжичен димер TRÅDFRI и 1 E27 TRÅDFRI LED крушка  
(с голяма резба) с топла бяла светлина (2700 
келвина). Можете да димирате вашето осветление 
безжично и лесно да адаптирате осветлението към  
различни ситуации.

104.359.26 

TRÅDFRI комплект с дистанционно, бяло, 1055 
лумена, бял спектър. Готов за употреба смарт 
комплект, съдържащ едно дистанционно TRÅDFRI и 
една E27 LED крушка TRÅDFRI с бял спектър.

805.134.16 

TRÅDFRI комплект с дистанционно, 1000 лумена, бял 
спектър. Готов за употреба смарт комплект, съдържащ 
едно дистанционно TRÅDFRI и една E27 LED крушка 
TRÅDFRI (с голяма резба) с бял спектър.

204.065.70 

TRÅDFRI комплект с дистанционно GU10, 400 
лумена, бял спектър. Готов за употреба смарт 
комплект, съдържащ едно дистанционно TRÅDFRI и 3 
GU10 LED крушки TRÅDFRI с бял спектър.

204.959.10 

TRÅDFRI комплект с контролно изходно устройство. 
Този комплект ви позволява да свържете всяка лампа, 
вашата кафе-машина или домашен електроуред с 
контролното изходно устройство. Така можете да ги 
управлявате чрез таймера в приложението  IKEA Home 
smart. Можете да управлявате и обикновени 
осветителни тела, например сезонно осветление, с 
превключвателя. Пестете енергия, като едновременно 
изключите стендбай режима на няколко уреда, 
включени в контакт, свързан с контролното изходно 
устройство. 

TRÅDFRI бутон за бърз достъп. Създавате настроение 
само с натискането на един бутон. С този смарт бутон за 
бърз достъп включвате подходящото осветление, за да 
започнете деня си или за романтична вечеря, пускате 
музика и управлявате щорите – само с едно натискане. 
Необходимо входно-изходно устройство TRÅDFRI.

404.677.65 

TRÅDFRI входно-изходно устройство. С входно-
изходното устройство TRÅDFRI и приложението IKEA 
Home smart можете да управлявате всяко осветително 
тяло индивидуално, да създавате различни видове от 
настройки за осветлението – и да ги управлявате чрез 
дистанционното или приложението. Можете да 
включвате, изключвате, димирате и променяте 
светлината от топла към студена, според желанията си. 
Използвайте устройството и приложението, за да 
създадете няколко групи осветителни тела и да ги 
управлявате по различни начини. 

TRÅDFRI усилвател за безжичен сигнал. Този 
усилвател за безжичен сигнал усилва сигнала от смарт 
продуктите ни, така че те да работят, дори ако домът 
ви е наистина голям или е с дебели стени.

104.004.08 

TRÅDFRI безжичен сензор за движение. Може да 
направите дома си малко по-уютен, безопасен и 
сигурен с осветление, което се включва веднага при 
движение.

704.299.13 

TRÅDFRI безжично контролно изходно устройство. 
Това устройство ви позволява да свържете всяка 
лампа, кафе-машина или домашен уред с него и да ги 
управлявате с превключвател. Просто, практично и 
интелигентно! !

903.561.66 

TRÅDFRI LED крушка E27, 806 лумена (≈60W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиранеe, цветен и бял 
спектър. Със смарт LED крушката димирате и 
променяте цвета на осветлението, адаптирате го за 
различни дейности, например - по-топло за вечеря и 
по-ярко и студено за работа.

704.391.58 

TRÅDFRI LED крушка E14, 480 лумена (≈ 40W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, цветен и бял 
спектър. Със смарт LED крушката димирате и 
променяте цвета на осветлението, адаптирате го за 
различни дейности, например - по-топло за вечеря и 
по-ярко и студено за работа.

704.391.96 

TRÅDFRI LED крушка E14, 470 лумена (≈ 40W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, бял спектър. 
Със смарт LED крушката адаптирате осветлението за 
различни дейности,  например по-топла светлина за 
вечеря и по-ярка, студена светлина за работа,

504.867.87 

TRÅDFRI LED крушка E14, 470 лумена (≈ 40W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, бял спектър. 
Със смарт LED крушката адаптирате осветлението за 
различни дейности,  например по-топла светлина за 
вечеря и по-ярка, студена светлина за работа,

204.867.84 

Самостоятелни артикули

TRÅDFRI безжичен димер. Използвайте безжичния 
димер, за да димирате, включвате и изключвате до 10 
осветителни тела - всички те ще реагират еднакво.
Бяло 004.684.32 

STYRBAR дистанционно. Използвайте дистанционното 
STYRBAR, за да управлявате до 10 LED крушки, LED 
панели или LED врати едновременно – димирайте, 
включвайте и изключвайте, изберете цвят и стъпка по 
стъпка променете светлината от топла към студена.

Неръждаема стомана
004.680.45 

Бяло 604.883.66 

Всички продукти
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Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

403.647.48 Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

Информация за цената вижте тук

403.378.06 Информация за цената вижте тук

https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-kits/tradfri-komplekt-za-dimirane-e27/10435926
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-kits/tradfri-komplekt-za-dimirane-byal-spektar-e27/20406570
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-komplekt-kontrolno-izhodno-ustroistvo/40364748
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-bezzhichen-dimer/00468432
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/styrbar-distantsionno/00468045
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/styrbar-distantsionno/60488366/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-kopche-za-barz-dostap/40467765/
https://www.ikea.bg/products/lighting/light-bulbs/light-bulbs-e14/tradfri-led-krushka-e14-470-lumena/20486784/
https://www.ikea.bg/products/lighting/light-bulbs/light-bulbs-e14/tradfri-led-krushka-e14-470-lumena/50486787/
https://www.ikea.bg/products/lighting/light-bulbs/light-bulbs-e14/tradfri-led-krushka-e14-470-lumena/70439196/
https://www.ikea.bg/products/lighting/light-bulbs/light-bulbs-e27/tradfri-led-krushka-e27-806-lumena/70439158/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-bezzhichno-kontrolno-izhodno-ustroistvo/90356166/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-bezzhichen-senzor-za-dvizhenie/70429913/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-usilvatel-za-bezzhichen-signal/10400408/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-vhodno-izhodno-ustroistvo/40337806/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-kits/tradfri-k-t-distantsionno-za-osvetlenie-gu10/20495910
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-kits/tradfri-k-t-distantsionno-za-osvetlenie-e27/80513416


TRÅDFRI LED крушка E27, 806 лумена (≈60W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, топло бяло, 
опал. Със смарт LED крушката адаптирате 
осветлението за различни дейности,  например, като 
го димирате за по-уютна атмосфера.

904.087.97 

TRÅDFRI LED крушка E27, 470 лумена, 125 мм, 
безжично димиране, бял спектър/глобус, бяло 
матирано стъкло. Използването на смарт крушки вече 
е лесно. С тази декоративна крушка, можете да 
създадете подходящо настроение и визия у дома. 
Димирайте безжично и променяйте цветовете между 
3 тона на бялото, които да отиват на вашия интериор.

204.413.33 

TRÅDFRI LED крушка E27, 470 лумена, 125 мм, безжично 
димиране, бял спектър/с форма на тръба, бяло 
матирано стъкло. Използването на смарт крушки вече е 
лесно. С тази декоративна крушка, можете да създадете 
подходящо настроение и визия у дома. Димирайте 
безжично и променяйте цветовете между 3 тона на 
бялото, които да отиват на вашия интериор.

904.619.16 

TRÅDFRI LED крушка E14, 250 лумена, безжично 
димиране, топло бяло/с форма на свещ, прозрачно. 
Смарт LED крушка, която може да димирате безжично, 
за да създадете подходящото настроение у дома. 
Наподобява старите крушки с  нажежаеми жички, 
които разпръскват декоративна светлина и могат да се 
използват с или без абажур.

304.413.80 

TRÅDFRI LED крушка E27, 250 лумена, 60 мм, 
безжично димиране, топло бяло/прозрачен глобус. 
Смарт LED крушка, която може да димирате 
безжично, за да създадете подходящото настроение у 
дома. Наподобява старите крушки с  нажежаеми 
жички, които разпръскват декоративна светлина и 
могат да се използват с или без абажур.

404.392.54 

TRÅDFRI LED крушка GU10, 400 лумена (≈57W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, топло бяло. 
Със смарт LED крушката адаптирате осветлението за 
различни дейности,  например, като го димирате за по-
уютна атмосфера.

604.200.41 

TRÅDFRI LED крушка GU10, 345 лумена (≈ 50W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, бял спектър. 
Със смарт LED крушката адаптирате осветлението за 
различни дейности,  например по-топла светлина за 
вечеря и по-ярка, студена светлина за работа.

904.867.85 

TRÅDFRI N1 GU10, 345 лумена, безжично димиране, 
цветен и бял спектър. С димираща се LED крушка 
адаптирате осветлението за различни дейности,  
например по-топла светлина за вечеря и по-ярка, 
студена светлина за работа.
804.392.28 

TRÅDFRI LED драйвер. LED драйвера TRÅDFRI  свързва 
вашето интегрирано осветление  MITTLED, SKYDRAG и 
STRÖMLINJE със смарт осветлението на ИКЕА. Можете да 
димирате свързаното осветление с дистанционно 
TRÅDFRI и да го свържете с входно-изходно устройство 
TRÅDFRI. Да се допълни със захранващ кабел FÖRNIMMA, 
който се продава отделно.
До 10W, свържете до 3 артикула.   
503.561.87
До 30W, свържете до 9 артикула.
603.426.56    

SILVERGLANS LED драйвер. LED драйвера 
SILVERGLANS, с IP44 сертификат, свързва вашето 
интегрирано осветление за баня SILVERGLANS със 
смарт осветлението ИКЕА. Можете да димирате 
свързаното осветление с безжичния димер TRÅDFRI и 
до го свържете с входно-изходното устройство 
TRÅDFRI. Ди 30W,свържете до 5 артикула.
104.747.72 

FLOALT LED панел, бял спектър. С включен 
трансформатор. За кабелна инсталация, може да ви е 
необходим електротехник. Обърнете се към местното 
електроразпределително дружество за съвет. 
Вкраденият LED източник на светлина издържа около 
25.000 ч. Консумация на енергия: 30x30 см - 36 kWh/
годишно; 60x60 см - 84.68 kWh/годишно и 30x90 см - 
99.28 kWh/годишно, ако LED панелите са включени по 8 
часа дневно. Дистанционното TRÅDFRI се продава 
отделно.

30×30 см
904.363.14
60×60 см
204.363.17 
30×90 см
404.363.16 

LEPTITER LED спот лампа за вграждане димираща се, 
бял спектър. С тази LED спот лампа за вграждане 
можете да адаптирате вашето осветление за различни 
дейности, например, по-топла светлина за 
релаксираща вана и по-ярка, студена светлина за 
работа. Можете да монтирате няколко спот лампи, 
например в коридора или други места, на които бихте 
желали повече светлина. Дистанционното TRÅDFRI се 
продава отделно. 
503.535.13 

GUNNARP LED стенна лампа/лампа за таван, 
димираща се, бял спектър. Използвайте тази смарт LED 
лампа, за да адаптирате вашето осветление за 
различни дейности, например, по-топла светлина за 
релаксираща вана и по-ярка, студена светлина, когато 
миете зъбите си. Тествана и одобрена за употреба в 
банята. Дистанционното TRÅDFRI се продава отделно.
Ø40 см
403.600.76

40×40 см
503.600.71 

Всички продукти

Смарт осветление

TRÅDFRI LED крушка E27, 806 лумена (≈ 60W крушка 
с нажежаема жичка), безжично димиране, бял 
спектър, прозрачна. Със смарт LED крушката 
адаптирате осветлението за различни дейности,  
например по-топла светлина за вечеря и по-ярка, 
студена светлина за работа.

304.084.70 

TRÅDFRI LED крушка E27, 1055 лумена (≈ 75W крушка с 
нажежаема жичка), безжично димиране, бял спектър, 
глобус опал. Със смарт LED крушката адаптирате 
осветлението за различни дейности,  например по-
топла светлина за вечеря и по-ярка, студена светлина 
за работа,
404.867.83 

Посетете нашата страница www.ikea.bg/smart/
lighting, за да откриете отговорите на често 
задавани въпроси, относно нашите продукти 
за смарт осветление, както и подробни видеа 
за монтаж и настройка.
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https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e27-806-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-byal-spektar/30408470/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e27-806-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-toplo-byalo/90408797/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e27-470-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-byal-spektar/20441333/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e27-470-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-byal-spektar/90461916/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e14-250-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-toplo-byalo/30441380/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e27-250-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-toplo-byalo/40439254/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-gu10-400-lumena-bezzhichno-regulirane-na-svetlinata-toplo-byalo/60420041/
https://www.ikea.bg/products/lighting/bathroom-lighting/gunnarp-led-lampa-za-tavan-stena-byalo-regulirane-na-silata-na-svetlinata-byal-spektar/40360076/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/leptiter-led-spot-lampa-za-vgrazhdane-s-regulirane-na-silata-na-svetlinata-byal-spektar/50353513/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-panels/floalt-led-panel-regulirane-na-silata-na-svetlinata-byal-spektar/40436316/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-panels/floalt-led-panel-regulirane-na-silata-na-svetlinata-byal-spektar/20436317/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-panels/floalt-led-panel-regulirane-na-silata-na-svetlinata-byal-spektar/90436314/
https://www.ikea.bg/products/lighting/bathroom-lighting/silverglans-draiver-za-bezzhichno-regulirane-30-w/10474772/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-draiver-za-bezzhichno-regulirane/60342656/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-draiver-za-bezzhichno-regulirane/50356187
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-gu10-345-lumena/80439228/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-e27-1055-lumena/40486783
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/wireless-led-bulbs/tradfri-led-krushka-gu10-345-lumena/90486785
https://www.ikea.bg/products/lighting/bathroom-lighting/gunnarp-led-lampa-za-tavan-stena-byalo-regulirane-na-silata-na-svetlinata-byal-spektar/50360071


Всички продукти

Смарт осветление

Интегрирано кухненско осветление
MITTLED LED осветление за плот. 
20 см. 2.0W
Бяло 
104.570.89

30 см. 3.0W

Бяло 404.570.97  

40 см. 4.0W
Бяло 403.535.37 

60 см. 5.5W

Бяло 803.596.17

80 см. 7.5W

Бяло 503.596.33 

STRÖMLINJE LED осветление за плот, 40 см. IKEA. 
Модел L1604 STRÖMLINJE. 5W. *
Бяло 803.430.42 

STRÖMLINJE LED осветление за плот, 60 см. IKEA. 
Модел L1605 STRÖMLINJE. 8W. *
Бяло  003.430.41 

SKYDRAG LED лента за плот 40 см. 3.6W.

Бяло 504.395.88 

Антрацит
904.396.28 

SKYDRAG LED лента за плот 60 см. 5.6W.

Бяло 304.395.89 
Антрацит
304.396.12 

SKYDRAG LED лента за плот 80 см. 7.7W.

Бяло 104.395.90 

*Това осветително тяло съдържа вградени лампи от енергийни класове A++ до A. Лампите в осветителното 
тяло не могат да се подменят. Да се допълни с TRÅDFRI LED драйвер и захранващ кабел FÖRNIMMA. Продават 
се отделно.

MITTLED LED спот лампа 8.3 см. IKEA. 2.2W.

Бяло 304.353.98 

Цвят алуминий
104.353.99 

MITTLED LED лента за чекмедже. Бяло. IKEA. 

2.0W

36 см 304.635.17 
56 см 804.635.48 
3W
76 см 204.635.65 

LINDSHULT LED осветление за шкаф. Осигурява 
фокусирана светлина; подходяща за осветление в по-
малки пространства. IKEA. Модел L1304 LINDSHULT. 2 W. *

Никелирана
102.604.36 

URSHULT LED осветление за шкаф. Осигурява 
фокусирана светлина; подходяща за осветление в по-
малки пространства. IKEA. Модел L1305 URSHULT. 2W. *
Никелирана
302.604.02 

TRÅDFRI LED драйвер за безжичен контрол. Сиво. 
Може да се използва с дистанционно TRÅDFRI и 
входно-изходно устройство TRÅDFRI. Може да 
свържете до 10 TRÅDFRI LED драйвера в една 
инсталация, като използвате междинен свързващ 
кабел. 

10W 503.561.87 
30W 603.426.56 

TRÅDFRI безжичен димер. Можете да димирате 
осветлението безжично и лесно да го адаптирате 
според дейностите си. С включена батерия, която 
издържа около 2 години.
Бяло 004.684.32 

FÖRNIMMA захранващ кабел 3.5 м. С този кабел 
можете да свържете до 10 серийно свързани лампи 
към електрическата мрежа, както и да ги включвате, 
изключвате и димирате едновременно с безжичния 
димер TRÅDFRI.
Бяло 504.468.81 

FÖRNIMMA междинен свързващ кабел 2м. Може да 
се използва като директна връзка между TRÅDFRI LED 
драйвери, например между две секции от стенни 
шкафове, с една свръзка към основното захранване.

Бяло 303.946.99 

VÅGDAL свързващ кабел 3.5м. С този кабел можете да 
свържете осветление за плот MITTLED с IKEA LED драйвер.

Бяло    704.636.00 

ANSLUTA LED драйвер с кабел 19W. Можете да 
включвате и изключвате всички свързани 
осветителни тела с едно натискане на бутон.
Бяло 804.058.41 
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TRÅDFRI входно-изходно устройство. С входно-
изходното устройство TRÅDFRI и приложението може да 
управлявате всяко осветително тяло индивидуално, да 
създавате различни видове настройки за осветлението 
и да ги управлявате с дистанционното или 
приложението TRÅDFRI.

Бяло     403.378.06          Информация за цената вижте тук
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https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-lenta-za-plot-20-sm/10457089/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-lenta-za-plot-30-sm/40457097/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-lenta-za-plot-40-sm/40353537/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-lenta-za-plot-60-sm/80359617/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-lenta-za-plot-80-sm/50359633/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/worktop-lighting/stromlinje-led-osvetlenie-za-plot/80343042/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/worktop-lighting/stromlinje-led-osvetlenie-za-plot/00343041/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/lighting-strips/skydrag-led-osvetitelna-lenta-sas-senzor-40-sm/50439588/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/lighting-strips/skydrag-led-osvetitelna-lenta-sas-senzor-40-sm/90439628/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/lighting-strips/skydrag-led-osvetitelna-lenta-sas-senzor-60-sm/30439589/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/lighting-strips/skydrag-led-osvetitelna-lenta-sas-senzor-60-sm/30439612/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/lighting-strips/skydrag-led-osvetitelna-lenta-sas-senzor-80-sm/10439590/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-osvetlenie-za-chekm-sas-senzor-36-sm/30463517/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-osvetlenie-za-chekm-sas-senzor-56-sm/80463548/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-osvetlenie-za-chekm-sas-senzor-76-sm/20463565/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/cords-accessories/ansluta-led-draiver-s-kabel/80405841/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-vhodno-izhodno-ustroistvo/40337806/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/cords-accessories/fornimma-svarzvasht-kabel/30394699/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/chargers-batteries/chargers/fornimma-zahranvasht-kabel-3-5-m/50446881/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-bezzhichen-dimer/00468432/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-draiver-za-bezzhichno-regulirane/60342656/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-lighting-accessories/tradfri-draiver-za-bezzhichno-regulirane/50356187/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/spotlights/urshult-led-osvetlenie-za-shkaf/30260402/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/spotlights/lindshult-led-osvetlenie-za-shkaf/10260436/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-spot-lampa/10435399/
https://www.ikea.bg/products/smart-home/smart-lighting/smart-intergrated-lighting/mittled-led-spot-lampa/30435398/
https://www.ikea.bg/products/lighting/intergrated-lighting/cords-accessories/vagdal-svarzvasht-kabel-3-5-m/70463600


Приложение IKEA Home smart 
Свалете приложението IKEA Home smart от Google 
Play или App store, за да свържете вашите ИКЕА 
продукти за смарт осветление с входно-изходното 
устройство TRÅDFRI. Съвместимо с Android (KitKat 
4.4 или по-нова версия) или iOS 9 пи по-нови 
версии.




