SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMFURVAGT OG VANDSTOP

KOMFURVAGT
Komfurvagtsensor
til montering i
loftet

Strømbryder slukker
automatisk for ovnen,
hvis der er fare for
brand (røgudvikling)
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Komfurvagtsensor
til montering på
væg

mKomfy R-T 25A
Varenr. 12530

Komfurvagtrelæ til tavlemontering
Fleksibel montering af sensor
45-70 cm over kogeplader.

mKomfy 16R400V-D
Varenr. 12980

mKomfy Hybrid 16R400V-D
Varenr. 12995

Relæboks til montering mellem
komfurudtag og kogeplader.

Relæboks til montering mellem
komfurudtag og kogeplader.

Fleksibel montering af sensor
45-70 cm over kogeplader

Fleksibel montering af sensor
i loft eller emhætte 70-210 cm
over kogeplader

13578
13577

Mic sensor
Microsafe indbygningsrelæ Radio

Se mere på side 9
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VANDSTOP
GRUNDPAKKE

4

3/4” AX Grundpakke

3/4” AX Grundpakke Bolig

Varenr. 13003

Varenr. 13038

1 x Ventil ¾"
1 x Ventildriver
1 x Fugtføler (trådløs)
2 x Ekstern fugtføler 1 m

1 x Ventil ¾"
1 x Ventildriver
3 x Fugtføler (trådløs)
3 x Ekstern fugtføler 1 m
Komplet vandstop, beregnet til bolig med
varmtvandsbeholder.

1/2” AX Grundpakke Lejl/Sommerhus

1/2” AX Grundpakke Lejl u/vandvarmer

Varenr. 13002

Varenr. 13039

1 x Ventil ½"
1 x Ventildriver
2 x Fugtføler (trådløs)
2 x Ekstern fugtføler 1 m

2 x Ventil ½"
1 x Ventildriver
2 x Fugtføler (trådløs)
2 x Ekstern fugtføler 1 m

Komplet vandstop, beregnet til
lejlighed eller sommerhus
med vandvarmer.

Komplet vandstop, beregnet for boliger uden
vandvarmer.

Vandstop
forhindrer at små
lækager udvikler
sig til store skader
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VANDSTOP
MASKINEAFBRYDELSE

Maskinstop
forhindrer at små
lækager udvikler
sig til en stor skade
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1/2” AX Maskinstop 3/4” tilk. fugtføler
Varenr. 13001

1x
1x
1x
1x

Ventil ½" med ¾" tilkobling
med roterende møtrikker
Ventildriver
Fugtføler (trådløs)
Ekstern fugtføler 1 m

Enkelt maskinstop med fugtføler.

1/2” AX Maskinstop 3/4” tilk. fugtf. m/strømadpt.
Varenr. 13041

1x
1x
1x
1x

Ventil ½" med ¾" tilkobling
med roterende mutter
Ventildriver m/strømadapter
Fugtføler (trådløs)
Ekstern fugtføler 1 m

Enkelt maskinstop med fugtføler. Med strømadapter for at undgå at
skulle installere en ekstra stikkontakt.

1/2” AX Maskinstop 3/4” tilk. On/Off
Varenr. 13042

1x
1x
1x

Ventil ½" med ¾" tilkobling
med roterende møtrikker
Ventildriver
On/Off-Panel (trådløs)

Enkelt maskinstop, med on/off afbryder,
som kan placeres hvor som helst.

1/2” AX Maskinstop 3/4” tilk. bevægelsesføler
Varenr. 13040

1x
1x
1x

Ventil ½" med ¾" tilkobling
med roterende mutter
Ventildriver
Bevægelsesføler (trådløs)

Behovsstyret maskinstop.
Justerbar driftstid på ventilen.

Ventil åbner og lukker for
vandet til hele boligen, et
rum eller en hvidevarer.

Fugtføler lukker for vandet
hvis fugt registreres og giver
dig besked med en alarm.

Bevægelsesføler åbner kun
for vand når der er nogen i
hjemmet eller i rummet.

Hovedafbryder lader dig
åbne og lukke for vandet
når du ønsker det.
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VANDSTOP
KOMPONENT OVERSIGT
Enkeltprodukter i pakkerne kan købes separat for udvidelse af anlæg

1/2” Magnetventil Lokal 3/4”
tilkobling
Varenr. 13052

Ventilen styrer vandtilgang
til enkelte rum eller aktuelle
hvidevarer. Kabel og stik til
ventildriver er inkluderet.

Ventildriver med strømadapter
Varenr. 13037

Kan styre 1 eller 2 ventiler
samtidigt. Med strømadapter for
at undgå at skulle installere en
ekstra stikkontakt.

Flow: 42 l/Min.

1/2” Magnetventil

Ventildriver

Ventilen styrer vandtilgang
til huset. Kabel og stik til
ventildriver er inkluderet.

Kan styre 1 eller 2 ventiler
samtidigt.

Varenr. 13049

Varenr. 13032

Flow: 42 l/Min.

3/4” Magnetventil
Varenr. 13050

Ventilen styrer vandtilgang
til huset. Kabel og stik til
ventildriver er inkluderet.
Flow: 92 l/Min.

Fugtføler

Varenr. 13029

Trådløs fugtføler som lukker for
vandet, når der registreres fugt.

Ekstern Fugtsensor 1 m
Varenr. 13031

Forlænger til Fugtføler til
punktmåling flere steder. Kan
forlænges.

Varenr. 13043

Sørger for at der er vandtilførsel
til boligen/rum/hvidevarer efter
behov.

Timer panel
Varenr. 13045

Åbner ventilen og lukker den
automatisk efter en indstillet tid.
Kan monteres hvor som helst.

Fugtfølertape

On/Off panel

Forlænger til fugtføler med
fugtføling langs hele tapen. Kan
afkortes eller forlænges.

Åbner og lukker ventilen ved
tryk. Kan monteres hvor som
helst.

Varenr. 13033
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Bevægelsesføler

Varenr. 13044

STRØMBRYDER

Mic Sensor

Indbygningsrelæ

Varenr. 13578

Varenr. 13577

Trådløs sensor som monteres
i loftet ved røgalarmen. Ved
alarm sendes signal til relæ.

Monteres i stikkontaktdåsen, til
trådløs styring af strømmen til
køkkenmaskiner og hvidevarer.
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ANBEFALES TIL
APPARATER SOM
OVN, VASKEMASKINE
OG TØRRETUMBLER

Mic Sensor slukker
automatisk strøm til
apparater hvis det er fare
for brand (røgudvikling)
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mTouch® HUB
For dem som ønsker at
kunne fjernstyre forskellige
funktioner og modtage varsel
om alarmer til mobil eller andre
medier. Enkelt at opgradere
efterfølgende, samt tilføje eller
fjerne komponenter. Styring
med mobilen hvor som helst.

Internet

Styring med mobilen
hvor som helst i verden
med internetdækning.

mTouch® HUB

Centralen kobles
til hjemmets
internetforbindelse.

Til forskellige funktioner af lys - og varmestyring, sikkerhed og tryghed, samt andre funktioner for at varetage
ønsket om god komfort og forudsigelig boligøkonomi. Alt er bygget op med enkle og let forståelige funktioner,
som giver brugeren fuld kontrol. Ønsker brugeren nye funktioner eller nye produkter efter installation,
implementeres diette enkelt, uden brug af værktøj, pc eller andet.
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Hvorfor skal man vælge os som levererandør?
Vi står for noget, er bedst til det vi gør og når vi bestemmer os for
at gøre noget, gør vi det! Vi har altid kvalitet, brugervenlighed, enkel
montering, konkurrencedygtig pris og total økonomi i tankerne
når vi laver nye produkter og koncepter. Totalkoncept for nybyg
og renovering som varetager alle nødvendige funktioner, og giver
brugeren fuld kontrol indenfor komfort, strømbesparelse, sikkerhed
og tryghed - altid med brugervenlighed og fleksibilitet i højsædet.

Norske kvalitetsprodukter
CTM Lyng er Norges førende producent og leverandør af
installationsprodukter
•
•
•
•
•
•

Komfurvagter
Termostater
Lysdæmpere
Bevægelsesfølere
Vandstop
Sikkerheds- og tryghedsprodukter

Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vi investerer
kontinuerligt i vores produktudvikling for at nå den høje kvalitet, vores kunder forventer.
Vores produktionsfaciliteter i Vanvikan ved Trondheimsfjorden har en af Europas mest
moderne maskinparker.
Ved at producere vores produkter lokalt i Midt-Norge har vi kvalitetskontrol i alle led og
kan hurtigt tage fat i eventuelle udfordringer.
CTM Lyng ejes i dag af Addtech koncernen, noget som gør os til et trygt og stabilt
leverandørvalg for kunder på det danske marked.
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4420

Kontakt os i dag for en uforpligtende
snak om dit projekt!

DINE
KONTAKTER
Carsten Hernvig
Salgschef Danmark
carsten.hernvig@ctmlyng.dk
+45 28 89 99 87

Terje Lillemo
Administrerende Direktør

Espen Løw-Owesen
Salgs- og Markedssjef

terje@ctmlyng.no
+47 932 10 113

espen@ctmlyng.no
+47 917 07 616

Ole Petter Saltvik
Eksportsjef/KAM

Trine Dragsten
Markedskoordinator

ole.petter@ctmlyng.no
+47 934 81 813

trine@ctmlyng.no
+47 909 18 876

Stian Overskeid
Produktansvarlig
stian@ctmlyng.no
+47 982 21 767

Michael Sandvold
KAM Logistikk & Service
michael@ctmlyng.no
+47 926 14 423

