mTouch® Home
- Det enkle er det beste

DET ENKLE ER DET BESTE!
mTouch® Home er et totalkonsept for nybygg og rehabilitering som ivaretar alle
nødvendige funksjoner. Systemet gir brukeren full kontroll innenfor komfort, strømsparing, sikkerhet og trygghet. Brukervennlighet og fleksibilitet er nøkkelord ved
utvikling og produksjon av mTouch® Home-systemet.
Alle produktene snakker sammen og kan enkelt styres via sparebryter eller app.
Systemet kan også varsle om alarmer fra komfyrvakt, vannstopp etc. til andre
systemer. mTouch® Home-systemet er bygget opp slik at man enkelt kan legge til eller
fjerne produkter og funksjoner når som helst – eksempelvis når behov eller livssituasjon endrer seg.
Vi har alltid kvalitet, brukervennlighet, enkel montering, konkurransedyktige priser
og totaløkonomi i tankene når vi utvikler nye produkter og konsepter.
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Norges beste garanti!
Vi i CTM Lyng utvikler og produserer alle våre produkter selv, og er
svært opptatt av å gi våre kunder kvalitet i alle ledd.
7 års garanti gjelder alle produkter med «av/på»-funksjon.
Noen eksempler er termostater, komfyrvakter og bevegelsesfølere
(uten «dim»-funksjon).
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mTouch Hom
®

mTouch®
Moderne produktserie med stilig design i 5 valgfrie farger. Termostater og dimmere med stort display og touchknapper som gjør produktene svært enkle i bruk og med justerbare innstillinger i displaymeny. Leveres også i
utgave uten trådløs funksjon for “standalone” løsninger.
Systemet er bygget opp med enkle og lett forståelige funksjoner som gir brukeren full kontroll. Er det behov for
nye funksjoner eller produkter etter installasjon, implementeres dette enkelt uten bruk av verktøy, pc eller annet.
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me

Service 24/7/365

464 88 100

Vi er alltid tilgjengelig og gir servicehenvendelser høyeste prioritet.
God og kompetent service er for oss nøkkelen til godt samarbeid med kundene. Vårt ringeteam svarer alltid og
støttes av våre erfarne selgere og ingeniører, dette gjør at alle servicer løser seg på raskeste og best mulige måte.
Vi er opptatt av å bli bedre hver eneste dag og prøver derfor å få alle produkter med mistanke om feil på, som
ikke rettes pr. telefon i retur, slik at vi kan teste, dokumentere og lære.
Vi tar konsekvensen av hvilke produkter vi leverer, som i all hovedsak er i bruk etter normal arbeidstid, og har
derfor etablert en 24/7/365 servicetelefon. Dette sikrer at våre kunder og brukere av produktene alltid får svar.
Alle våre produkter er merket med vårt telefonnummer slik at man raskt kommer i kontakt med noen som kan
hjelpe.
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Våre mTouch® Home produkter produseres i
fem ulike farger og overflater. Det gir mulighet
for optimal tilpasning til de ulike hjem.

Pianolakk
Polarhvit
Sort matt
Aluminium matt
Hvit
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Kun fire knapper gir enkel betjening

Av/På

Opp/+

Meny

Ned/-

Stand-alone eller system

mTouch® Dim
Dimmer med alle funksjoner og et flott
design, med touchknapper.
mTouch Dim passer perfekt i prosjekter,
da alle funksjoner er ivaretatt, med
markedets beste kvalitet til riktig pris.

mTouch® One
Termostat med alle funksjoner og et
flott design, med touchknapper.
mTouch One passer perfekt i prosjekter,

da alle funksjoner er ivaretatt, med
markedets beste kvalitet til riktig pris.
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TRYGGHETSPAKKEN
Komplett pakke for beskyttelse mot både vannlekkasje og brann.
Alle komponentene kommuniserer trådløst. Det er kun stikkontaktene og
ventildriveren som trenger 230V.
TrygghetsPakken kan utvides med ekstra komponenter, for økt sikkerhet
og trygghet – som bevegelsesføler, tidsbryter, flere ventiler, fuktfølere og
stikkontakter.

Trygghetspakken:
6251605
Trygghetspakken elektro: 6251667
Strømkutt elektro:
6251668

Hovedbryter slår
av/på strøm/vann.

Komfyrvaktsensor
overvåker komfyr/platetopp.

Vannstopp styrer vannet.

Mic slår av strøm
ved røykutvikling.

Stikk styrer strøm til apparater.
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AQUAXPRESS
Komplett vannstopprogram, fra ulike maskinstoppløsninger for å
tilfredstille kravene i forskriftene, til komplette vannstoppløsninger ut fra
kundens ønsker.
Aqua Xpress vannstoppløsninger er testet og godkjent av Sintef.
Se komponenter og pakkeløsninger på www.aquaxpress.no

Ventil åpner og stenger
vannet til hele boligen, et
rom eller en hvitevare.

Bevegelsesføler åpner kun
for vann når det er noen
hjemme eller i rommet.

Fuktføler stenger vannet
hvis fukt oppdages og gir
deg beskjed med alarm.
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Hovedbryter lar deg
åpne og stenge vannet
når du ønsker det.

Nivåer
NIVÅ 1 BASIC
Prisgunstige produkter som ”gjør jobben”. Alle produkter
er enkle og rimelige å oppgradere til smartfunksjoner
etter kundens ønske. Dette kan også gjøres i ettertid.

NIVÅ 2 BASIC SMART
Basic-produkter med innebygget radio for trådløs
styring/smarthus.

NIVÅ 3 DESIGN
Produkter med ekstra flott design og alle funksjoner,
for den som vil ha det beste.

NIVÅ 4 DESIGN SMART
Design-produkter med innebygget radio for trådløs
styring/smarthus.

NIVÅ 5 SMART +
For styring av smartprodukter via trådløse styrepaneler
eller app på mobil/nettbrett.
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BASIC

Bevegelsesføler til rimelig pris, med
eller uten innebygget dimmer som
sikrer optimal komfort og enøk.
MBD16 Hv: 1418272
MBD16 Ph: 1418254
MBD16 Sv: 1418280
MBD16 Alu: 1418279

Termostat/Regulator til rimelig pris,
som viser faktisk målt temperatur i
rom/gulv og kan brukes med lufteller gulvføler.
MTR-W TermReg Hv: 5450334
m/radio 5401404*
MTR-W TermReg Ph: 5450335
m/radio 5401403*
MTR-W TermReg Sv: 5450327
m/radio 5401406*
MTR-W TermReg Alu: 5450336
m/radio 5401405*

Dimmer til rimelig pris, som takler
alle moderne lyskilder og har
display som viser innstilt lysnivå.
MdimLed Hv: 1418316
m/radio 1418282*
MdimLed Ph: 1418217
m/radio 1418281*
MdimLed Sv: 1419219
m/radio 1418284*
MdimLed Alu: 1418218
m/radio 1418283*

Komfyrvakt til rimelig pris, med enkel
betjening og rask installasjon. Fleksibel
sensorhøyde 45-70 cm over platetopp.
Elnr.: 6251680

* Med radio for kommunikasjon til mTouch HUB og Sparebryter

Mic Stenger strøm ved røykutvikling
Elnr.: 6251642

DESIGN

Bevegelsesføler Bevegelsesføler med
dimmerfunksjon perfekt til prosjekter
etc. hvor man ønsker å vise at man tar
enøk og miljø på alvor, kombinert med
moderne design og god komfort.
MBD DimLed Hv: 1418224
MBD DimLed Ph: 1418225
MBD DimLed Sv: 1418227
MBD DimLed Alu: 1418226

Termostat/Regulator med stilig
design, stort display og touchknapper.
Svært enkel i bruk og med justerbare
innstillinger i displaymeny.
mTouch One Hv: 5401498
m/radio 5401410*
mTouch One Piano: 5401499
m/radio 5401411*
mTouch One Ph: 5401500
m/radio 5401412*
mTouch One Sv: 5401501
m/radio 5401413*
mTouch One Alu: 5401502
m/radio 5401414*

Dimmer med stilig design, stort
display og touchknapper. Svært enkel
i brukmed justerbare innstillinger i
displaymeny.
mTouch Dim Hv: 1418305
m/radio 1418300*
mTouch Dim Piano: 1418306
m/radio 1418301*
mTouch Dim Ph: 1418307
m/radio 1418302*
mTouch Dim Sv: 1418308
m/radio 1418303*
mTouch Dim Alu: 1418309
m/radio 1418304*

Komfyrvakt i valgfritt design/farge med
utbyttbare skins. Spesielt konstruert for
montering i tak, helt opp til 3 m over
gulv. Kan driftes med strømforsyning.
Elnr.: 6251630
Trådløs Resetknapp
brukes hvis komfyrvaktsensor monteres i
taket, eller for enklere
tilgang til knappen ved
bevegelseshemming.
Elnr.: 6251616

* Med radio for kommunikasjon til mTouch HUB og Sparebryter

SMART +

mTouch HUB for enkel styring av lys,
mTouch Sparebryter er en av
varme, sikkerhet og andre funksjoner via
markedets enkleste, mest bruker- og
mobilen*. Ivaretar ønsket om god
monteringsvennlige trådløse styringskomfort og forutsigbar bo-økonomi.
panel. Panelet har funksjoner som
Ønskes nye funksjoner eller nye proHjemme, Borte og Ute, eller Natt og
Dag, for enkel overordnet styring av alle dukter etter installasjon, implementeres
tilkoblede funksjoner som sikrer komfort, dette enkelt, uten bruk av verktøy, pc
eller annet.
høy sikkerhet og lavt strømforbruk.
Elnr.: 5401429
*Krever
abonnementløsning
Hjemme/Borte/Ute: 5401420-24
Dag/Natt: 5401470-74
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Relépille monteres i innfellingsboks for
trådløs styring av strøm av/på, f.eks.
stikkontakter, lys og varme.
Elnr.: 4150114

Hvorfor velge
mTouch® Home?
– enkelheten!
før, under og etter
utført installasjon.

Hva må jeg huske på…?
230v i veggen.
Prosjektering:
230v til hver sone (lys,varme) på veggen.
Er det forskjell på nybygg og rehab?
Nei.
Noe spesielt jeg må tenke på i forhold til programmering?
Nei, det tas enkelt etter montering av mTouch-produktene.

mTouch® Home
- Det enkle er det beste
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mTouch® HUB
For de som ønsker å kunne
fjernstyre ulike funksjoner
og/eller motta varsel om alarmer
til mobiltelefon eller andre
medier. Enkelt å oppgradere
i ettertid samt legge til eller
fjerne komponenter. Styring
med mobilen fra hvor som helst

Internett

Styring med mobilen fra
hvor som helst i verden
med internett-dekning.

mTouch® HUB
El.nr.: 5401429

Sentralen kobles til
internettet hjemme.

For en mengde funksjoner for lys- og varmestyring, sikkerhet og trygghet, samt andre funksjoner for å ivareta
ønsket om god komfort og forutsigbar bo-økonomi. Alt er bygget opp med enkle og lett forståelige funksjoner,
som gir brukeren full kontroll. Ønsker brukeren nye funksjoner eller nye produkter etter installasjon,
implementeres dette enkelt, uten bruk av verktøy, pc eller annet.
mTouch® HUB krever abonnementløsning
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mTouch® Sparebryter
mTouch Sparebryter er en av markedets enkleste, mest bruker- og
monteringsvennlige trådløse styringspanel.
Panelet har funksjoner som Hjemme, Borte og Ute, eller Natt og
Dag, for enkel overordnet styring av alle tilkoblede funksjoner som
sikrer komfort, høy sikkerhet og lavt strømforbruk.

Panelet er trådløst, kan monteres
hvor som helst. Rekkevidde på
opptil 30 m.

mTouch® Sparebryter
Hjemme/Borte/Ute
Hjemme/Borte/Ute
Hjemme/Borte/Ute
Hjemme/Borte/Ute
Hjemme/Borte/Ute
Dag/Natt
Dag/Natt
Dag/Natt
Dag/Natt
Dag/Natt

Hvit
Piano
Polarhvit
Svart
Alu

Hvit		
Piano		
Polarhvit		
Svart		
Alu		

5401420
5401421
5401422
5401423
5401424
5401470
5401471
5401472
5401473
5401474

Leveres i alle standard farger.
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PARING AV
SPAREBRYTER
Rask og enkel paring av produkter
til sparebryter.

1. Aktiver pare-modus i produktet*
som skal pares med sparebryter.

Bakside
sparebryter

2. Send paresignal fra sparebryter
ved å betjene SW4 som befinner
seg på baksiden av sparebryter
med et kort trykk.

SW4

3. Test om paringen ble vellykket
ved å betjene sparebryter.

* For mTouch-R Termostat/Dimmer
Trykk på menyknappen
Innstillinger -> Radio – 60s paring.
For andre produkter, se produktets
bruksanvisning.

Menyknapp
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ENKEL
OPPGRADERING
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Koble først ut aktuell sikringskurs til produktet.

Snap-fester gjør det enkelt å
oppgradere fronten.

Trykk kontant på begge sider
samtidig og løft av fronten.

Trekk ut kontakten ved å dra i
kablenes retning. Sett inn ny front.

Når fronten er byttet blir funksjon automatisk oppdatert.
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mTouch® Energy Controller
Kobles til AMS-strømålers HAN-utgang, og henter ut
sanntidsdata om strømforbruket.

mTouch Energy Controller tolker og videresender
informasjon fra AMS strømmåler trådløst til en mTouch
HUB sentral. Sentralen overfører informasjon videre til
app-systemet.

mTouch Energy Controller

4150115

mTouch® Astro

Funksjon

Dato

Digitalt koblingsur med 4 funksjoner:
· Astrour (basert på solens gang)
· Nedtellingsur (1m - 23t59m)
· Dagsur (Inntil 7 PÅ- og 7 AV-hendelser)
· Ukesur (Inntil 2 PÅ-hendelser pr dag)

Tid nå /
nedtellingsur

Neste hendelser

mTouch Astro fungerer “standalone”
eller kan ta imot trådløse signal for
systemstyring med Hjemme/Borte/
Ute. Innebygget reléutgang for direkte
styring, samt radioutgang for trådløs
styring av eksterne enheter.

mTouch
mTouch
mTouch
mTouch
mTouch
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Astro-R
Astro-R
Astro-R
Astro-R
Astro-R

Multi
Multi
Multi
Multi
Multi

Polarhvit
Svart 		
Alu 		
Hvit 		
Piano 		

1418315
1418316
1418317
1418318
1418319

DINE KONTAKTPERSONER

Terje Lillemo
Administrerende Direktør

Espen Løw-Owesen
Salgs- og Markedssjef

terje@ctmlyng.no
932 10 113

espen@ctmlyng.no
917 07 616

Terje Bakketeig
Distriktssjef

Trine Dragsten
Markedskoordinator

Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark,
Sogn og Fjordane

trine@ctmlyng.no
909 18 876

tb@ctmlyng.no
485 02 070

Per Arne Jacobsen
Distriktssjef

Bjørn Skaalvik
Distriktssjef

Møre og Romsdal, Trøndelag

Trøndelag, Nord-Norge Sør

per-arne@ctmlyng.no
982 21 771

bjorn@ctmlyng.no
994 44 492

Christian Bøyesen
Distriktssjef

Stian Berglund
Distriktssjef

Østfold, Vestfold, Agder

Nord-Norge

christian@ctmlyng.no
920 92 539

sb@ctmlyng.no
994 32 322

Tommy Voll
Distriktssjef

Ole Petter Saltvik
Eksportsjef/KAM

Rogaland, Hordaland

ole.petter@ctmlyng.no
934 81 813

tommy@ctmlyng.no
911 35 550

Kristine Andersen
Regionsansvarlig

Stian Overskeid
Produktansvarlig

Telemark, Buskerud

stian@ctmlyng.no
982 21 767

kristine@ctmlyng.no
904 13 976

Michael Sandvold
KAM Logistikk & Service
michael@ctmlyng.no
926 14 423
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HER FINNER DU OSS
NORGE
Hovedkontor: Klæbu
Fabrikk: Vanvikan
Salg: Hele landet

Nord-Norge

SVERIGE
Rutab AB
DANMARK
Egen salgsavdeling

Nord-Norge sør

Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane
Hedmark

Hordaland
Buskerud
Rogaland
Vestfold
Telemark
Agder

Hvorfor skal man velge oss
som leverandør?
Vi står for noe, er best på
det vi er gode på og når vi
bestemmer oss for å gjøre noe,
gjør vi det! Vi har alltid kvalitet,
brukervennlighet, enkel
montering, konkurransedyktig
pris og totaløkonomi i tankene
når vi lager nye produkter
og konsepter. Totalkonsept
for nybygg og rehabilitering
som ivaretar alle nødvendige
funksjoner, og gir brukeren
full kontroll innenfor
komfort, strømsparing,
sikkerhet og trygghet – alltid
med brukervennlighet og
fleksibilitet i bunnen.

Oppland
Akershus
Oslo
Østfold

Norske kvalitetsprodukter
CTM Lyng er Norges fremste
produsent og leverandør
av installasjons-produkter
herunder:
•
•
•
•
•
•

Komfyrvakter
Termostater
Dimmerer
Bevegelsesfølere
Vannstopp
Sikkerhet- og trygghetsprodukter

Vi tilbyr alt fra utvikling
av produkt til produksjon
og distribusjon. Vi
investerer kontinuerlig i vår
produktutvikling og fabrikk for
å nå den høye kvaliteten dere
kunder forventer.
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Våre produksjonslokaler i
Vanvikan ved Trondheimsfjorden har en av Europas mest
moderne maskinpark.
Ved å produsere våre
produkter her i Midt-Norge har
vi kvalitets-kontroll i alle ledd,
og kan raskt ta tak i eventuelle
utfordringer.
CTM Lyng eies i dag av
Addtech-konsernet, noe som
gjør oss til et trygt og solid
leverandørvalg for kunder i det
nordiske markedet.
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CTM Lyng
- Ditt naturlige valg som leverandør til dine prosjekter.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat
rundt ditt prosjekt!
www.ctmlyng.no
marked@ctmlyng.no
72 83 16 11

