
Du kan se hvordan vi har opstillet guiden på vores hjemmeside: https://www.nordlux.dk/inspiration/nordlux-
smart-light 

 
Smart belysning fra Nordlux  
Start Smart med Nordlux Smart Light  

Vores hverdag byder på mange forskellige situationer, som alle kræver forskellig belysning. Derfor 
skal en lampe ikke bare give lys, den skal i lige så høj grad være fleksibel og kunne tilpasses alle 
vores behov. Lysdæmpning og regulering af lysets farvetemperatur er derfor blevet en utrolig 
populær måde at øge komfort og fleksibilitet i hverdagen, og er en af de mest effektive måder at 
ændre stemningen i hjemmet.  

Nordlux Smart Light gør lysdæmpning og regulering af lys endnu nemmere og smartere. Her kan 
du opleve, hvordan smart belysning nemt og intuitivt kan hjælpe dig med den rette belysning i 
hverdagen og dermed gøre dine daglige aktiviteter nemmere, sjovere og mere effektive. Med 
Nordlux Smart Light får du en extraordinær belysningsoplevelse, inde som ude - alt sammen styret 
fra din mobiltelefon eller tablet. Du har selvfølgelig stadig mulighed for at tænde og stikke lyset fra 
stikkontakten præcis, som du plejer.  
 

Skab stemning med lys  
Med Nordlux Smart Light kan du skræddersy belysningen i hjemmet, så uanset om du laver mad, 
ser en god film eller spiser middag med venner og familie kan du skabe den rette stemning og 
atmosfære.  

Det er det hvide lys, som forbedrer din hverdag og gør de daglige opgaver og aktiviteter nemmere. 
I Nordlux Smart Light app’en finder du fem forud-installerede stemninger – Aktiv, fokus, læselys, 
afslapning og vågelys, som er nøje udvalgte kombinationer af lysstyrke (lumen) og farvetemperatur 
(kelvin). Derudover kan du nemt og enkelt eksperimentere med alle nuancer af naturligt hvidt lys 
og skabe dine egne stemninger, så du får præcist det lys, du ønsker – du har altså alle muligheder 
med Nordlux Smart Light. 

 

Sådan fungerer Nordlux Smart Light  
Smart belysning kan lyde kompliceret, men Nordlux Smart light er præcis det modsatte. Nordlux 
Smart Light er et trådløst lyssystem tilsluttet Bluetooth, som du nemt og enkelt styrer med Nordlux 
Smart Light app’en fra din mobil eller tablet. Du har to muligheder for at styre din belysning – 
Bluetooth Mesh og i tillæg dertil Nordlux Smart Light Bridge.  

Bluetooth Mesh 
Bluetooth Mesh giver dig alle de grundlæggende funktioner i app’en såsom kontrol af op til 50 
produkter, oprettelse af værelser og grupper i app’en, vågelys om natten samt funktioner som timer 
og tidsplan.  

Nordlux Smart Light Bridge 
Derudover kan du tilføje Nordlux Smart Light bridge, som giver dig endnu flere muligheder i dit 
lyssystem, herunder ferietilstand for at simulere tilstedeværelse, deling af indstillinger, 
stemmestyring samt kontrol af lyset uanset, hvor du er. Nordlux Smart Light Bridge tilsluttes dit 
WiFi og kræver oprettelse af en bruger i app’en, som selvfølgelig er helt gratis.  

https://www.nordlux.dk/inspiration/nordlux-smart-light
https://www.nordlux.dk/inspiration/nordlux-smart-light


 

Hurtig og nem installation 
Installationen af Nordlux Smart Light tager kun få minutter, og samtidigt passer smart produkterne 
til dine eksisterende lyskilder, så det er utrolig let at udskifte. Følg disse simple trin, og du er nu 
klar til at skabe den helt rigtige lyssætning til alle situationer.  

1. Installér Nordlux Smart Light app’en i App Store eller Google Play  

2. Installér dit smart produkt i app’en  

3. Aktivér Bluetooth på din enhed  

Du kan nu styre smart produktet via din Nordlux Smart Light app.  

 

Nordlux Smart Light sortiment  

Vores Nordlux Smart Light sortiment består af de mest populære LED pærer, herunder tre pærer 
med traditionel E27 fatning og en GU10 pære, samt en Nordlux Smart Light Bridge. Smart 
pærerne er brugbare i alle hjemmets rum, inde som ude, hvor du har brug for forskellige typer lys i 
løbet af dagen. Nogle af smart produkterne ændres i både lysstyrke (lumen) og farvetemperatur 
(kelvin), mens andre kun ændres i lumen.  

 
Smart pære standard  
Denne mælkehvide smart pære skaber den rette atmosfære til alle anledninger. Pæren har en 
klassisk E27 fatning, og kan dæmpes i både lysstyrke og farvetemperatur, hvilket gør det muligt at 
ændre lyset fra et funktionelt lys med et køligt skær til et varmt hvidt lys. Brug eksempelvis pæren i 
stuen, spisestuen eller kontoret, så du har et funktionelt lys til de mere praktiske gøremål samt et 
hyggeligt varmt lys, når du skal se film eller spise middag med venner om aftenen.  

Smart pære filament  
Denne pære er en af de første smart filament pærer på markedet og udover, at den gør det muligt 
at skabe den rigtige stemning og lysstyrke til alle anledninger, er den også dekorativ med sin klare 
overflade og fine filamenter. Pæren har en standard E27 fatning og udsender et behagelig varmt 
lys på 2700 Kelvin. Endvidere kan lysstyrken ændres mellem 20 Lumen og 650 Lumen, så du kan 
ændre lysstyrken alt efter situation. Denne pære er eksempelvis brugbar i soveværelset eller 
børneværelset, så du har et godt kraftigt lys i læselampen ved siden af sengen, men samtidigt kan 
dæmpe lysstyrken, når børnene skal sove. Denne pære er desuden ganske anvendelig i 
udendørslamper, som kræver E27 fatning. 

Smart pære standard mælkehvid  
Denne mælkehvide smart pære har en traditionel E27 fatning og udsender et naturligt varmt lys på 
2700 Kelvin. Pæren skaber nemt den rette stemning, da lysstyrken kan ændres mellem 20 Lumen 
og 650 Lumen, så lyset kan reguleres til din alle hverdagens øjeblikke. Denne pære anbefaler vi 
eksempelvis til soveværelset eller børneværelset, så du kan dæmpe lysstyrken om aftenen, når 
børnene skal sove eller bruge den i entréen, så de kan finde vej på toilettet om natten. Denne 
pære kan desuden anvendes i dine udendørslamper med E27 fatning.  

 



Smart GU10 pære 
Med denne Smart GU10 pære er det nemt at skabe den rette atmosfære til alle hverdagens 
øjeblikke. Pæren kan dæmpes i både lysstyrke og farvetemperatur, så du kan ændre lyset fra et 
koldt funktionelt lys til et varmt hyggeligt hvidt lys. Brug eksempelvis GU10 pæren i køkkenet, så 
du kan ændre lyset fra et praktisk lys, når du laver mad til et mere stemningsfyldt lys om aftenen. 
Smart GU10 pæren er desuden meget anvendelig og oplagt til brug i spots i enten gang eller toilet, 
som kan sættes på vågelys om aftenen og natten, så der er et ganske svagt orienteringslys. 
 

Nordlux Smart Light Bridge  
Med Nordlux Smart Light Bridge får du flere funktioner i dit lyssystem. Du får blandt andet 
mulighed for at indstille tidsplaner og programmer, styre lyset uanset hver du er, stemmestyring 
samt aktivere simulering af tilstedeværelse, når familien er på ferie. Denne skal købes separat.  

 

Oplev Nordlux Smart Light  
Er du mere nysgerrig på Nordlux Smart Light? Besøg vores Nordlux Smart Light FAQ lige her.  

 

 

 


