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Uitleg van het slimme Innr verlichtingssysteem 
 

Wat is Innr ? 

 

Innr is een nieuw Nederlands merk met een ‘slim’ verlichting systeem dat je de mogelijkheid biedt om 
je verlichting te bedienen met de Innr app of afstandsbediening. Daarmee kun je je verlichting in huis 
laten samenwerken en eenvoudig aanpassen naar de door jouw gewenste sfeer. Alle Innr LED 
lampen en zijn dimbaar en volgen dus jouw wensen met behulp van de Innr sfeerinstellingen. 
 

 
 
 

Hoe werkt de slimme verlichting ? 
 
Innr app: 
Het Innr licht systeem werkt zowel met Apple als ook Android smartphones en tablets. Met de gratis 
app bedien je de Bridge, het kastje dat de brug vormt tussen de lampen en de app. De Bridge 
verbind je eenvoudig met een ethernet kabel aan je wifi router. Er is ook een afstandsbediening te 
koop die je kan inpassen in het lichtsysteem voor snelle bediening van de lampen.  
 
Hoe het systeem draadloos de lampen bedient zie je in het diagram hieronder: 
 

 



	  

	  

Uitleg innr verlichtingssysteem  © Innr Lighting 2016 

 
Innr afstandsbediening: 
Heb je geen smartphone of tablet en wil eenvoudig de Innr lampen kunnen bedienen, dan kan je de 
Innr afstandsbediening gelijk koppelen aan de Innr lampen zonder tussenkomst van de Bridge.  
Wil je later alsnog gebruik maken van alle fraaie extra’s van de Innr app dan schaf je een Bridge aan 
en kan je zowel de lampen als de afstandsbediening met gemakkelijk in dit licht systeem opnemen. 
 
 

Wat heb ik nodig om te starten ? 

Kies je voor een lichtsysteem dat je wilt instellen en bedienen met een app, dan heb je een bridge 
nodig. We raden je dan aan om te beginnen met de voordelige Starter Kit, daarin zitten de Bridge en 
2 van onze slimme varianten van de bekende peertjes (E27).  
 
Uiteraard kan je de Bridge ook los kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je de lampen koppelen aan de afstandsbediening (zonder Bridge) dan kies je voor de 
afstandsbediening samen met de Innr lampen van jouw keuze.  
 
Ben je al in het bezit van een Philips Hue lichtsysteem inclusief Bridge dan kun je volstaan met het 
aanschaffen van de Innr lampen, want de Innr lampen werken ook met Philips Hue. Ze spreken 
dezelfde ‘taal’. Voor het koppelen van Innr lampen aan de Hue Bridge volg je de instructies van Hue.  

 
Waarmee kan ik uitbreiden ? 

Het Innr lichtsysteem bestaan uit een uitgebreide range slimme lampen en oplossingen die je 
allemaal kunt vinden op de Innr website. Zo zijn er praktische flexibele strips, spotjes voor stijlvolle 
accentverlichting, losse retrofit GU10 spots en E27 bulbs, handige strips voor de 
boekenkastverlichting, puck verlichting voor onder planken en ook goed te gebruiken onder de 
keukenkastjes. In april 2016 wordt het systeem ook verder uitgerust met slimme sensoren. Allemaal 
eenvoudig te installeren, want daar is over nagedacht.	    
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Hoe ziet dat er in huis uit ? 
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Hoe installeer ik de Starter Kit ? 

In 3 eenvoudige stappen installeer je de innr Bridge en de lampen: 

 

Tip: Zet de lampen 1 voor 1 aan nadat je in de app hebt gekozen om lampen te zoeken. 

 
Hoe zit het met de veiligheid ? 
 
Het Innr systeem is in verschillende lagen beveiligd. De verstandige klant heeft zijn wifi netwerk met 
een wachtwoord beveiligd zodat er niemand zonder toestemming op kan. De Bridge is zo gemaakt 
dat er een fysieke knop ingedrukt moet worden voordat die in zoek modus gaat. Daarnaast moet je 
via de app inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Waarom kiezen voor Innr verlichting ? 
 

• Mooi ‘warm wit’ dimbaar LED licht: tot wel 85% energiebesparend! 

• Innr biedt zowel retrofit vervangingslampen (E27 Bulb en GU10) als diverse handige strip 
oplossingen, pucks en spotjes 

• Slimme sensoren die het licht kunnen bedienen en je huis veilig maken 

• Makkelijk te installeren, nauwelijks tot geen gereedschap nodig 

• Modulair licht concept: probeer eerst één kamer, daarna kan je uitbreiden tot wel 100 lampen 

• Creëer je sfeer met door het maken van licht scenes 

• Ook buitenshuis te bedienen met je smartphone of tablet via internet 

• Te bedienen met een app of simpelweg met de afstandsbediening 

• Vanaf april is de app ook voorzien van handige timers 

• Innr lampen werken ook met de Philips Hue Bridge 
 
 

Adviezen	  

• Zorg ervoor dat een klant die voor het eerst iets koopt van Innr altijd begint met een Bridge, hetzij 
in een Starter Kit of los zodat je het lichtsysteem kan bedienen. Mocht de klant inmiddels 
beschikken over een Hue Bridge dan vervalt dit punt.  

• Op een Bridge kan je 100 Innr lampen aansluiten wat normaliter voldoende is voor 1 huis.  

• Adviseer iedere klant om naast de Bridge ook een afstandsbediening aan te schaffen, dit 
verhoogt in grote mate het bedieningsgemak. Hierdoor kan iedereen in huis, met of zonder tablet 
of smartphone het systeem bedienen.   

 
 
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, bel ons dan gerust op 035 744 0388 


