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- når det beste er 
akkurat godt nok

TIL INSPIRASJON



GANG/ENTRÉ

2



Styrepanel justerer 
lys og varme 

basert på om du er 
hjemme, borte en 
stund eller ute en 

snartur

Termostat gir 
en behagelig 

innetemperatur, og 
god energiøkonomi 

ved å senke 
temperaturen på 
natten eller når 

ingen er hjemme

Bevegelsesføler 
slår på lyset når 

noen er i nærheten, 
og av igjen etter 

valgt tid, eks. 1 min.

ENKEL 
STYRING NÅR 
DU KOMMER 
HJEM ELLER 

GÅR UT
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STUE

For Android og iOS

App som gir full 
kontroll over 

temperatur, lys, 
strømforbruk, 

alarmer etc. 
uansett hvor i 
verden du er
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Dimmere og 
Termostater gjør 

det enkelt å justere 
lys og varme til 

ønsket komfortnivå

Strømkutt slår 
av strømmen 
til elektriske 

produkter hvis det 
er røykutvikling 
og kan forhindre 

utvikling til brann

KAN 
STYRES FRA 

MOBILEN

PERFEKT TIL 
LADEPUNKT
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KJØKKEN

Strømkutt slår 
automatisk av 

stekeovnen hvis det 
er fare for brann 

(røykutvikling)

Vannstopp 
forhindrer at små 

lekkasjer utvikles til 
stor skade

Komfyrvakt passer 
på om det blir for 

varmt eller om 
du glemmer av 

platetoppen
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Av-/På-bryter lar deg slå 
av/på strøm til apparater 
som er sporadisk i bruk, 

eks. brødrister, vannkoker, 
kaffetrakter.

Tidsbryter slår av 
strøm til apparater 
etter en viss tid for 
å forhindre brann 
ved glemsomhet 

eller feil

PERFEKT 
TIL KAFFE-
TRAKTER
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SOVEROM

Trådløst styrepanel 
setter lys og varme 
i hele huset rett fra 

sengekanten.
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DEN LILLE 
EKSTRA 
LUKSUS

Trådløst styrepanel 
lar deg slå på 

kaffetrakteren fra 
sengekanten

Dimmer for enkel 
justering av ønsket 

lysnivå til soving, 
lesing, vask etc.
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BAD

Bevegelsesføler 
sørger for at lyset står 

på – kun når noen er 
tilstede

Termostat /Regulator 
holder en stabil 

temperatur i rommet 
med enkel justering og 

faktisk temperatur i 
display

PERFEKT 
TIL ROM I 

SPORADISK 
BRUK

Fuktføler 
forhindrer at små 

lekkasjer utvikles til 
stor skade
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ANBEFALES TIL 
APPARATER SOM 

VASKEMASKIN OG 
TØRKETROMMEL

Strømkutt stenger 
automatisk strøm til 

apparater hvis det er fare 
for brann (røykutvikling)

VASKEROM

Maskinstopp 
forhindrer at små 

lekkasjer utvikles til 
stor skade
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UTE
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Astrour slår automatisk 
på/av strøm/lys 

basert på solens gang, 
nedtelling, ukes- eller 

dagsprogram.

PERFEKT TIL 
UTELYSET

SMC snøsmeltesystem 
sørger for snø- og isfri 
oppkjørsel og trapper 

gjennom hele vinteren.
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Produktene leveres i flere utførelser og farger 
som gir mulighet for optimal tilpasning til de 

ulike hjem og budsjett.

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, strøm-
sparing, 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 livs-
situasjon 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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KOMPONENT-OVERSIKT

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

Termostat sørger for 
riktig temperatur.

Dimmer sørger for riktig 
lysnivå.

Bevegelsesføler slår 
automatisk på/av lyset.

Tidsbryter slår 
automatisk av apparater 
etter en viss tid.

Astrour slår automatisk 
av/på f.eks. utelys.

Energy Controller for 
full kontroll på strøm- 
forbruket.

Styrepanel lar deg 
enkelt sette ulike modus.

Styresentral gir deg full 
kontroll via mobilen.

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.

Hovedbryter slår
av/på strøm/vann.

Stikk/Relé styrer strøm til 
apparater.

Komfyrvaktsensor
overvåker komfyr/platetopp.

Mic slår av strøm
ved røykutvikling.
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CTM Lyng

- Ditt naturlige valg som leverandør til ditt prosjekt

Tlf: 72 83 16 11

www.ctmlyng.no

marked@ctmlyng.no


