
  

 

Belysningen av et rom, men også riktig belysning av kunst på veggen, er så viktig for atmosfæren og 

hvordan kunsten blir sett. STAS leverer nå de riktige verktøyene for å få frem kunsten enda bedre. 

Hvordan vil du gjøre det? Med STAS Wi-Fi smart-led, en smart led lampe som komplett er justerbar 

med en smartphone eller fjernkontroll og som kan brukes med STAS classic armatur i en hvilken som 

helst skinne i STAS multirail serien.  

Du klikker enkelt en eller flere armaturer i ønsket plassering i en skinne fra STAS multirail serien. Du 

trenger ikke være teknikker for å installere denne smarte led lampen, et godt Wi-Fi signal er nemlig 

nok. Med den tilhørende, gratis appen og ved å være tilkoblet Wi-Fi nettverket ditt, betjener du STAS 

Wi-Fi smart-led lampen enkelt. Det er til og med mulig å belyse hvert maleri hver for seg med ønsket 

lysfarge og lysintensitet (2700 K varmt lys > 6500 K dagslys). Fra frisk lys på morgenen til varmt lys på 

kvelden. Med STAS Wi-Fi smart-led kommer fargene på veggdekorasjonen din enda vakrere frem.  

STAS Wi-Fi smart-led lampen er enkel å montere på armatur med den tilhørende sekskantnøkkelen. 

Armaturen kan bare justeres i høyden og kan bli snudd ved lampen. Smart-led lampene kan ikke 

brukes i andre eller tidligere versjoner av STAS armaturer. Dette er grunnen til at vi foreløpig kun tilbyr 

denne armaturen og tilhørende lampen i dette settet. Dimmefunksjonen sitter i lampen og ikke i 

adapteren. De tidligere adapterne kan derfor fortsatt brukes og trenger ikke å bli erstattet. STAS Wi-Fi 

smart-led lampene er 100 % trappeløst dimmebare og det uten en ekstern Hub. Det er mulig å lage 

grupper for bestemte rom og lampene er utstyrt med en timerfunksjon slik at din belysning automatisk 

kan skrus på og av. På toppen av kransekaken støtter STAS Wi-Fi smart-led også språkbetjening i 

kombinasjon met Amazon Alexa, Siri og Google Home.  

• Gjennom Wi-Fi betjenbar LED lampe 

• Kan dimmes, lysfarge og intensitet er justerbar 

• Språkbetjening med Amazon Alexa, Siri og Google Home 

• Fjernkontroll løst tilgjengelig 

• Armatur i 50 eller 70 cm lengde i fargene hvit og chrome – smart-led lampen er hvit 
 

 


