
mTouch® Home
- Det enkle er det bedste



DET ENKLE ER DET BEDSTE!
mTouch® Home er et totalkoncept for nybyg og renovering som varetager alle  nødvendige

funktioner. Systemet giver brugeren fuld kontrol indenfor komfort, energi  effiktivitet, 

sikkerhed og tryghed. Brugervenlighed og fleksibilitet er nøgleord ved  udvikling og 

produktion af mTouch®Home systemet.

Alle produkterne snakker sammen og kan enkelt styres via sparebryder/scenariekontakt  eller 

App. Systemet kan også varsle om alarmer fra komfurvagt, vandstop etc. t il  andre 

systemer. Touch® Home systemet er bygget op sådan at man enkelt kan tilføje  eller fjerne

produkter og funktioner når som helst - eksempeltvis når behov eller livs  situation ændre

sig.

Vi har altid brugervenlighed, enkel montering, konkurrencedygtige priser og total  

økonomi i tankerne når vi udvikler nye produkter og koncepter.

Danmarks bedste garanti!

Vi i CTM Lyng udvilker og producere alle våre produkter selv  

og er svært optaget af at give våre kunder kvalitet i alle led.

7 års garanti gælder alle produkter med on/off funktion.  

Nogle eksempler er termostater, komfurvagter og  

bevægelsesfølere (uden dim funktion).



mTouch® 
Moderne produkt serie med stiligt design i 5 valgfrie farver. Termostater og

dæmpere med stort display og touch  knapper som gør produkterne

meget enkle at bruge og med justerbare indstillinger i displaymenu.

Leveres også i  udgave uden trådløs funktion for “stand alone” løsninger.

Systemet er bygget op med enkle og let forståelige funktioner som giver

brugeren fuld kontrol. Er der behov for nye funktioner eller produkter

efter installation, implementeres dette enkelt uden brug af værktøj eller

andet.

Service 24/7/365

Vi er altid tilgængelige og giver service henvendelser højeste prioritet.

God og kompetent service er for os nøglen til et godt samarbejde med

kunden. Vores ringeteam svarer altid og  støttes af vores erfarne sælgere 

og ingeniører. Dette gør at alle service opgaver løser sig på hurtigst og 

bedst  mulig måde. Vi er opsat af at blive bedre hver eneste dag og prøver

derfor at få alle produkter med mistanke om  fejl, som ikke kan rettes pr. t l f

retur sådan at vi kan teste, dokumentere og lærer.

Vi tager konsekvensen af hvilke produkter vi levere, som hovedsaligt er 

i brug efter normal arbejdstid og har  derfor etableret en 24/7/365 

service telefon. Dette sikrer at vores og brugere af produkterne altid 

får svar.  Alle vore produkter er mærket med vores telefonnummer

sådan at man hurtigt kommer i kontakt med nogen  som kan hjælpe.

mTouch® Home



Vores mTouch® Home produkter 

produceres i fem  forskellige farver og 

overflader. Det giver mulighed  for

optimal tilpasning til de forskellige hjem.

Piano sort  

Polar hvid

Mat sort  

Mat Alu  

Hvid

Kun fire knapper gir enkel betjening

Op/+

Ned/-Menu

Tænd/sluk

mTouch® One
Termostat med alle funktioner og et flot

design, med touch knapper.

mTouch One passer perfekt i projekter,

da alle funktioner er indeholdene, med

markedets bedste kvalitet ti l rigtig pris.

mTouch® Dim
Dæmper med alle funktioner og et flot

design, med touch knapper.

mTouch Dim passer perfekt i projekter,

da alle funktioner er indeholdene, med

markedets bedste kvalitet ti l rigtig pris.

Stand-alone eller system



TRYGHEDSPAKKEN Komplet pakke til beskyttelse mod vand lækage og brand.

Alle komponenter kommunikere trådløst. Det er kun 

stikkontakterne og  ventil driveren der skal forsynes med 

230V.

Tryghedspakken kan udvides med ekstra komponenter, for

øget sikkerhed og tryghed - som bevægelsesfølere,

tidsrelæer, flere ventiler, fugtfølere og stikkontakter.

Hovedafbryderen tænder/  

slukker for strøm/vand.

Vandstop åbner/lukker for vandet. Stikkontakt styrer strøm til apparater.

Komfurvagt sensor

overvåger komfur/kogeplade.

Mic slukker for strømmen  

ved røgudvikling.



AQUAXPRESS
Komplet vandstop program fra forskellige maskinstopløsninger for

at  opfylde kravene i foreskrifter, til komplette vandstopløsninger ud 

fra  kundens ønsker.

Aqua Xpress vandstopløsninger er testet og godkendt af Sintef.

Ventil åbner og lukker for

vandet ti l hele boligen, et

rum eller en hvidevarer.

Hovedafbryder lader dig

åbne og lukke for vandet

når du ønsker det.

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.



Niveauer

Prisbillige produkter som klarer 

opgaven. Alle produkter er enkle  og

rimelige at opgradere til

smartfunktioner efter kundens

ønske.  Dette kan også gøres i

fremtiden.

NIVEAU 1BASIC

Basic produkterne med indbygget

radio modul for trådløs  

styring/smarthus.

NIVEAU 2 BASICSMART

Produkter med ekstra f lot design og alle

funktioner, for den  som vil have det

bedste.

NIVEAU 3 DESIGN

Design produkter med indbygget radio

modul for trådløs  styring/smarthus.

NIVEAU 4 DESIGN SMART

For styring af Smartprodukter via

styrepaneler/sparebryder  eller App. på

mobil/netværk.

NIVEAU 5 SMART+



BASIC

Bevægelsesføler ti l rimelig pris,  med 

eller uden indbygget dæmper  

som sikrer optimal komfort og  

energieffektivitet.

MBD16 Hv: 1418272

MBD16 Ph: 1418254

MBD16 Sv: 1418280

MBD16 Alu: 1418279

Termostat/Regulator ti l rimelig pris,  

som viser faktisk målt temperatur

i rum/gulv og kan bruges med luft  

eller gulvføler.

MTR-W TermReg Hv:

m/radio 5401404, u/radio 5450334

MTR-W TermReg Ph:

m/radio 5401403, u/radio 5450335

MTR-W TermReg Sv:

m/radio 5401406, u/radio 5450327

MTR-W TermReg Alu:

m/radio 5401405, u/radio 5450336

Dæmper ti l rimelig pris, som håndtere  

alle moderne lyskilder og har display  

som viser indstil let lysniveau.

MdimLed Hv:

m/radio 1418282, u/radio 1418316

MdimLed Ph:

m/radio 1418281, u/radio 1418217

MdimLed Sv:

m/radio 1418284, u/radio 1419219

MdimLed Alu:

m/radio 1418283, u/radio 1418218

Komfurvagt ti l rimelig pris, med enkel  

betjening og hurtig installation.Fleksibel  

sensorhøjde 45-70 cm over kogepladen.  

Elnr.: 6251680

DESIGN

Bevægelsesføler med  dæmperfunktion, 

perfekt ti l projekter  etc. hvor man 

ønsker at vise at man  tager 

energieffiktivitet og miljø  alvorligt, 

kombineret 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 stilfuldt  

design, stort display og touchknapper.  

Meget enkel i brug og med justerbare  

indstillinger i display menu.

mTouch One Hv:

m/radio 5401410, u/radio 5401498

mTouch One Piano:

m/radio 5401411, u/radio 5401499

mTouch One Ph:

m/radio 5401412, u/radio 5401500

mTouch One Sv:

m/radio 5401413, u/radio 5401501

mTouch One Alu:

m/radio 5401414, u/radio 5401502

Dæmper med stilfuldt design, stort  

display og touchknapper. Meget enkel  

i brug med justerbare indstillinger i  

display menu.

mTouch Dim Hv:

m/radio 1418300, u/radio 1418305

mTouch Dim Piano:

m/radio 1418301, u/radio 1418306

mTouch Dim Ph:

m/radio 1418302, u/radio 1418307

mTouch Dim Sv:

m/radio 1418303, u/radio 1418308

mTouch Dim Alu:

m/radio 1418304, u/radio 1418309

Komfurvagt i valgfrit design/farve med  

klare fordele. Specielt konstrueret ti l  

montering i loft, helt op til 3m over gulv.  

Kan drives med strømforsyning.

Elnr.: 6251630

SMART +

mTouch HUB til enkel styring af lys,  varme, 

sikkerhed og andre funktioner  via mobilen. 

Varetager ønsket om god  komfort og

forudsigelig bolig økonomi.  Ønskes nye 

funktioner eller nye  produkter efter 

installation,  implementeres disse enkelt, uden

brug af værktøj, pc eller andet.

mTouch Sparetryk er en af  markedets 

enkleste, mest bruger -og

monteringsvenlige trådløse styringstryk.  

Trykket har funktioner som Hjemme, Ude  og 

Ubeboet, eller Nat og Dag for enkel  

overordnet styring af alle tilkoblede  funktioner 

som sikrer komfort, høj  sikkerhed og lavt

strømforbrug.



Hvad skal jeg huske....?
230V i væggen.

Projekt:
230V til hver zone (lys,varme) i væggen.  

(Tændledning til hver tænding - lys)

Er der forskel på nybyg eller renovering?
Nej.

Noget specielt jeg skal tænke på i forhold til programmering?
Nej, det gøres enkelt efter montering af mTouch produkterne.

Hvorfor vælge
mTouch® Home?
– enkeltheden!  Før, 
under og efter  
udført installation.

mTouch® Home
- Det enkle er det bedste



mTouch® HUB
For dem som ønsker at kunne  

fjernstyre forskellige funktioner  

og eller modtage varsel om  

alarmer til mobil eller andre  

medier. Enkelt at opgradere  

efterfølgende samt tilføje eller  

fjerne komponenter. Styring  

med mobilen fra hvor som helst.

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.

mTouch®HUB
El.nr.: 5401429

Centralen kobles til  

internettethjemme.

Internet

Styring med mobilen fra  hvor 

som helst i verden  med internet
dækning.



mTouch® Sparetryk
mTouch Sparetrykket er en af markedets enkleste, mest bruger- og 

monteringsvenlige trådløse styringstryk.

Trykket har funktioner som

Hjemme, Ude og Ubeboet, eller

Nat og Dag, for enkel overordnet

styring af alle tilkoblede funktioner

som sikrer komfort, høj sikkerhed

og lavt strømforbrug.

mTouch® SPARETRYK Hv
El.nr.: 5401420

Trykket er trådløst og kan  
monteres hvor som helst.  
Rækkevidde på op til 30m.

Leveres i alle standard farver.



PARRING AV

SPARETRYKKET
Hurtig og enkel parring af produkter  til sparetrykket.

1. Aktiver parre modus i produktet*  

som skal parres med sparetrykket.

2. Send parresignal fra sparetrykket  

ved at betjene SW4 som befinder  

sig på bagsiden af sparetrykket med  

et kort tryk.

3. Test om parringen blev vellykket  

ved at betjene sparetrykket.

* For mTouch-R Termostat/Dæmper
Tryk på menu knappen  

indstillinger ->Radio - 60s parring.

For andre produkter, se produktets  

brugsanvisning.

SW4

Bagside  

sparetryk

Menuknapp    



Hurtig clips gør det enkelt at  

opgradere fronten.

Tryk kontant på begge sider  

samtidig og løft fronten af.

Træk stikket ud ved trække i kablets  

retning. Sæt den nye front i.

Frakoble først forsyning til produktet.

Når fronten er udskiftet bliver funktioner automatisk opdateret.

Produkterne kan enkelt 
opgraderes (funktion/design) 
kun ved at udskifte frontpanelet 
og eventuelt rammen. 



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 investere kontinuerligt i vores produktudvikling

for  at nå den høje kvalitet vores kunder forventer.

Vores produktions faciliteter 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 idag af Addtech koncernen, noget som gør os til

et  trygt og stabilt levarandørvalg for kunder i det danske

marked.



DINE KONTAKTER

Terje Lillemo
Administrerende Direktør

terje@ctmlyng.no

+47 932 10 113

Trine Dragsten
Markedskoordinator

trine@ctmlyng.no

+47 909 18876

Espen Løw-Owesen
Salgs- og Markedssjef

espen@ctmlyng.no

+47 917 07 616

Ole Petter Saltvik
Eksportsjef/KAM

ole.petter@ctmlyng.no

+47 934 81813

Stian Overskeid
Produktansvarlig

stian@ctmlyng.no

+47 982 21767

Michael Sandvold
KAM Logistikk & Service

michael@ctmlyng.no

+47 926 14 423

Hovedkontor

Fabrik

HER FINDER DU OSS

NORGE
Hovedkvarter og fabrik

DANMARK
Egen salgsafdeling

SVERIGE
Rutab AB

Carsten Hernvig

Salgschef Danmark  

carsten.hernvig@ctmlyng.dk

+45 28 89 99 87



CTM Lyng
- Dit naturlige valg som leverandør til dine projekter.

Kontakt os idag for en uforpligtende snak  
om dit projekt!

www.ctmlyng.dk  
marked@ctmlyng.no  72 

83 16 11


