
Łączniki dotykowe
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Łączniki Touchme, dzięki wykorzystaniu systemu 
zdalnej kontroli typu Broadlink RM PRO w bardzo 
łatwy sposób można sterować za pomocą 
smartfonu z systemem Android lub iOS. 
Wystarczy pobrać bezpłatne oprogramowanie    
e-Control ze sklepu Google Play, połączyć łączniki 
Touchme z aplikacją i cieszyć się z możliwości jakie
daje zdalne sterowanie oświetleniem.

DOWOLNA
konfiguracja

Zobacz konfigurator
www.touchme24.com.pl

Funkcjonalność i wygoda

Szkło & Aluminium

Nowoczesny i unikalny wygląd,
który dopełni estetyką każde pomieszczenie w Twoim domu



Łącznik dotykowy - światło

Łącznik żaluzjowy

Łącznik dzwonek

Ściemniacz

Gniazda
zasilające, USB, telefoniczne, komputerowe, antenowe TV, antenowe satelitarne, HDMI, VGA, audio i video,
głośnikowe oraz słuchawkowe

Zdalne sterowanie:
- 4 przyciskowy pilot sterujący (zasięg do 30 m)
- wieloprzyciskowy pilot sterujący (zasięg do 300 m)
- za pomocą smartfonu z systemem Android lub iOS
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Charakterystyka:
unikalny i nowoczesny design,

niezwykły efekt wizualny dzięki polerowanej powierzchni szkła,

każdy z elementów szklanych po zbiciu nie rozpryskuje się – dla bezpieczeństwa powstaje efekt “pajęczyny”,

funkcjonalność i bezpieczeństwo, szklane łączniki bezproblemowo działają nawet przy dotknięciu mokrą dłonią,

maksymalna moc obciążeniowa 2000W (w zależności od typu mechanizmu),

seria Touchme współpracuje z każdym rodzajem oświetlenia, dla źródeł LED (min. 1W) konieczne jest użycie specjalnego adaptera LED
dostępnego w ofercie.

szczotkowana powierzchnia ramek aluminiowych oraz polerowane krawędzie to piękno i elegancja, które nadadzą wyjątkowości
każdemu pomieszczeniu,

Panele szklane oraz ramki szklane w serii Touchme dostępne są w trzech kolorach: białym, czarnym, złotym.

Uzupełnieniem oferty są wysokiej jakości ramki ze szczotkowanego aluminium występujące w barwach jasnosrebrnej, czarnej, złotej.

Dowolna możliwość łączenia elementów szklanych i aluminiowych pozwala na uzyskiwanie dużej ilości wariacji kolorystycznych nadając im
indywidualnego, prestiżowego charakteru. Gniazda w systemie ramkowym (ramki x1, x2, x3, x4) montuje się łącząc typowe puszki o60 mm
na standardowe zaczepy.

Przy montażu łączników w szeregu (dużych paneli) należy stosować puszki pojedyncze z łącznikiem KD-71 (dostępny w ofercie).

Mechanizmy dotykowe dostarczane są bez paneli szklanych, przy doborze mamy wybór między panelami dużymi oraz systemem ramkowym.

Montaż małego panelu w ramce możliwy jest za pomocą specjalnej etykiety samoprzylepnej, dostarczanej w komplecie z panelem.

  www.touchme.com.pl



Moduł LED 0,7W - 230V,
barwa neutralna 4000K

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TMLEDB5902273847830

5902273847847

5902273847854

TMLEDG

TMLEDW

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM2001GBS2LB5902273848608

Termostat pokojowy,
układ elektryczny 16A

TM2001GBS2LW5902273848615

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM321GBS2LB5902273848622

TM321GBS2LW5902273848639

Funkcjonalność
i  w y g o d n a

O b s ł u g a
p o p r z e z
d o t y k  s z k ł a  

N o w o c z e s n y ,  s t e r o w a n y  
dotykowo termostat pokojowy 
wykorzystywany w sterowaniu 
ogrzewaniem podłogowym.

Wyposażony we wbudowany 
czujnik temperatury, wewnętrzny

Możliwość zaprogramowania 
r ó ż n y c h  t r y b ó w  p r a c y ,  
podłączenia zewnętrznego 
czujnika temperatury.

Montaż w standardowej puszce 
O 60 mm.

Eleganckie podświetlenie - białe litery na czarnym tle

Termostat pokojowy,
układ elektryczny 16A

Niebieskie podświetlenie ekranu
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Moduły LED, Termostaty

Moduł LED
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Odbiornik WiFi

Smart Life

Smart Life-Smart Living
Yu xiang>

DownLoad

WiFi 
prosto z telefonu

kontrola

Proste zdalne sterowanie 
Sterowanie głosem - współpracuje z Amazon Alexa i Google Home.

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM6505903068703065

Odbiornik WiFi

Odbiornik WiFi - umożliwia bezprzewodowe
sterowanie źródłem światła za pośrednictwem
aplikacji Smart Life.

Wystarczy zamontować moduł przy źródle światła,
zaprogramować w aplikacji przy wykorzystaniu WiFi
dostępnego w pomieszczeniu, aby móc cieszyć się
sterowaniem z poziomu smartfona lub tabletu.
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Gniazda z bolcem i schuko montowane do ramek

Moduł LED

kolor

TM635B

TM635G

TM635W

nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM634B

TM634G

TM634W

Gniazdo WiFi schuko ze wskaźnikiem
LED, z przyciskiem ON/OFF, modułowe

Gniazdo WiFi z bolcem ze wskaźnikiem
LED, z przyciskiem ON/OFF, modułowe

5903068702945

5903068702952

5903068702969

kod produktu EAN kod produktu EAN

5903068702976

5903068702983

5903068702990
Moduł LED

kolor

TM637B

TM637G

TM637W

nr katalogowy

Gniazdo z bolcem ze wskaźnikiem LED,
z przyciskiem ON/OFF, modułowe

5903068703003

5903068703010

5903068703027

kod produktu EAN kolor nr katalogowy

TM636B

TM636G

TM636W

Gniazdo schuko ze wskaźnikiem LED,
z przyciskiem ON/OFF, modułowe

kod produktu EAN

5903068703034

5903068703041

5903068703058

N o woś ć
Już od dzisiaj możesz korzystać     
z bezprzewodowego sterowania 
gniazdami  WiFi  Touchme.          
Nie potrzebujesz żadnych 
dodatkowych urządzeń ani 
systemów w swoim lokalu. 
Wystarczy standardowy router 
WiFi, smartfon lub tablet oraz 
dostępna w języku polskim, 
bezpłatna aplikacja Smart Life.

S M A R T
c o n t r o l



Mechanizm dotykowy pojedynczy,
opóźnienie 90 sekund

kolor

5903068702396 TM651/90

kod produktu EAN nr katalogowy

Mechanizm dotykowy pojedynczy,
opóźnienie 300 sekund

kolor kod produktu EAN nr katalogowy

5903068702402 TM651/300

kolor

kolor

5903068702907

5903068702921

TM641

TM647

kod produktu EAN

kod produktu EAN

nr katalogowy

nr katalogowy

Mechanizm dotykowy podwójny WiFi

Mechanizm dotykowy żaluzjowy WiFi

kolor

kolor

nr katalogowy

nr katalogowy

5903068702914

5903068702938

TM644

TM648

Mechanizm dotykowy pojedynczy WiFi

Mechanizm dotykowy potrójny  WiFi

kod produktu EAN

kod produktu EAN

Mechanizmy dotykowe
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Łącznikami dotykowymi Touchme z funkcją sterowania pilotem można dodatkowo sterować
poprzez aplikację na system Android lub iOS. W takim rozwiązaniu należy zastosować bramkę
Broadlink RM PRO.

Można również sterować łącznikami dotykowymi WiFi Touchme a także gniazdami WiFi Touchme
za pośrednictwem dostępnego w naszej lokalizacji sygnału WiFi. W tym przypadku nie potrzebujemy
żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących. Gniazda i łączniki będące w zasięgu wcześniej
skonfigurowanego sygnału WiFi są widoczne w aplikacji Smart Life. Dzięki takiej konfiguracji możemy
nimi sterować z dowolnego miejsca na świecie. Rozwiązanie takie jest o wiele przyjemniejsze i łatwiejsze,
a wykorzystywana w tym przypadku technologia pozwala w aplikacji sprawdzić w jakim stanie jest konkretny
łącznik (włączony / wyłączony).
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Mechanizmy dotykowe
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Mechanizm dotykowy pojedynczy

kolor

5902273844983 TM601

kod produktu EAN nr katalogowy

Mechanizm dotykowy pojedynczy,
dwubiegunowy, krzyżowo-schodowy

Mechanizm dotykowy pojedynczy
 sterowany pilotem Mechanizm dotykowy podwójny Mechanizm dotykowy podwójny,

dwubiegunowy, krzyżowo-schodowy

kolor kod produktu EAN nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy

5902273845010 TM602 5902273845041 TM603 5902273844990 TM604 5902273845027 TM605

kolor

kolor

5902273845058

5902273845096

TM606

TM611

kod produktu EAN

kod produktu EAN

nr katalogowy

nr katalogowy

Mechanizm dotykowy potrójny

Mechanizm dotykowy podwójny
ściemniacz

Mechanizm dotykowy potrójny,
dwubiegunowy, krzyżowo-schodowy

Mechanizm dotykowy podwójny
ściemniacz, sterowany pilotem Mechanizm dotykowy – dzwonek

Mechanizm dotykowy pojedynczy
ściemniacz

Mechanizm dotykowy żaluzjowy,
sterowany pilotem

kolor

kolor

nr katalogowy

nr katalogowy

kolor

kolor

nr katalogowy

nr katalogowy

kolor

kolor

nr katalogowy

nr katalogowy

kolor

kolor

nr katalogowy

nr katalogowy

5902273845003

5902273845102

TM607

TM612

5902273845034

5902273845119

TM608

TM640

5902273845065

5902273845126

TM609

TM613

5902273845089

5902273845072

TM610

TM627

Mechanizm dotykowy podwójny,
sterowany pilotem

Mechanizm dotykowy potrójny,
sterowany pilotem

Mechanizm dotykowy pojedynczy
ściemniacz, sterowany pilotem

kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN

kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN

kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN

Mechanizmy sterowane pilotem działają również przy sterowaniu dotykiem
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Gniazda montowane do ramek
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kolor

TM625B

TM G625

TM W625

nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM624B

TM624G

TM624W

Gniazdo schuko, modułoweGniazdo z bolcem, modułowe

5902273845133

5902273845140

5902273845157

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845164

5902273845171

5902273845188

Gniazdo z bolcem,
modułowe IP44

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM6252B5902273847861

5902273847878

5902273847885

TM6252G

TM6252W

Gniazdo schuko,
modułowe IP44

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM6242B5902273847892

5902273847908

5902273847915

TM6242G

TM6242W

P R O S T Y
m o n t a ż
modułów w ramce



Panele szklane duże 86 x 86 mm
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nr katalogowy nr katalogowy

TM703B

TM703G

TM703W

TM727B

TM727G

TM727W

kolor

5902273844686

5902273844693

5902273844709

TM701B

TM701G

TM701W

kod produktu EAN nr katalogowy kolor kod produktu EAN nr katalogowy

5902273844716

5902273844723

5902273844730

TM702B

TM702G

TM702W

Duży panel 86x86mm szklany,
żaluzjowy

Nowoczesny
i unikalny design

kolor nr katalogowy

TM713B

TM713G

TM713W

Duży panel 86x86mm szklany,
łącznik podwójny

Duży panel 86x86mm szklany,
 łącznik pojedynczy

Duży panel 86x86mm szklany,
łącznik potrójny

Duży panel 86x86mm szklany,
dzwonek

kolor kolorkod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844747 5902273844778

5902273844754 5902273844785

5902273844761 5902273844792

kod produktu EAN

5902273844808

5902273844815

5902273844822



Panele szklane duże 86 x 158 mm
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kolor nr katalogowykod produktu EAN

Duży panel szklany,
przycisk pojedynczy + przycisk pojedynczy

(86 x 158 mm) 

TM701701B5902273848189

5902273848196

5902273848202

TM701701G

TM701701W

kolor nr katalogowykod produktu EAN

Duży panel szklany,
przycisk podwójny + przycisk pojedynczy

(86 x 158 mm) 

TM702701B5902273848219

5902273848226

5902273848233

TM702701G

TM702701W

kolor nr katalogowykod produktu EAN

Duży panel szklany,
przycisk podwójny + przycisk podwójny

(86 x 158 mm) 

TM702702B5902273848240

5902273848257

5902273848264

TM702702G

TM702702W

kolor nr katalogowykod produktu EAN

Duży panel szklany,
przycisk potrójny + przycisk podwójny

(86 x 158 mm) 

TM703702B5902273848271

5902273848288

5902273848295

TM703702G

TM703702W

kolor nr katalogowykod produktu EAN

Duży panel szklany,
przycisk potrójny + przycisk potrójny

(86 x 158 mm) 

TM703703B5902273848301

5902273848318

5902273848325

TM703703G

TM703703W



Panele szklane duże 86 x 158 mm
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N i e z w y k l e  p r e c y z y j n a
technologia laserowa cięcia szkła

nr katalogowykod produktu EAN nr katalogowykod produktu EAN nr katalogowykod produktu EAN

Duży panel szklany,
przycisk pojedynczy + 1 pole na moduł

(86 x 158 mm) Duży panel szklany,
przycisk podwójny + 1 pole na moduł

(86 x 158 mm) Duży panel szklany,
przycisk potrójny + 1 pole na moduł

(86 x 158 mm) 

kolor

TM701728B5902273848332

5902273848349

5902273848356

TM701728G

TM701728W

kolor

TM702728B5902273848363

5902273848370

5902273848387

TM702728G

TM702728W

kolor

TM703728B5902273848394

5902273848400

5902273848417

TM703728G

TM703728W

Idealnie gładkie, szlifowane krawędzie



Panele szklane duże 86 x 228 mm
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kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM701701701B5902273848424

TM701701701G5902273848431

TM701701701W5902273848448

Duży panel szklany,
3 x przycisk pojedynczy

(86 x 228 mm) 

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM702702702B5902273848455

TM702702702G5902273848462

TM702702702W5902273848479

Duży panel szklany,
3 x przycisk podwójny

(86 x 228 mm) 

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM703703703B5902273848486

TM703703703G5902273848493

TM703703703W5902273848509

Duży panel szklany,
3 x przycisk potrójny

(86 x 228 mm) 



Panele szklane duże 86 x 228 mm
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kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM701728728B5902273848516

TM701728728G5902273848523

TM701728728W5902273848530

Duży panel szklany,
przycisk pojedynczy + 2 pola na moduły

(86 x 228 mm) 

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM702728728B5902273848547

TM702728728B5902273848554

TM702728728B5902273848561

Duży panel szklany,
przycisk podwójny + 2 pola na moduły

(86 x 228 mm) 

kolor nr katalogowykod produktu EAN

TM703728728B5902273848578

TM703728728B5902273848585

TM703728728B5902273848592

Duży panel szklany,
przycisk potrójny + 2 pola na moduły

(86 x 228 mm) 





Ramki szklane
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Ramka 1-krotna (86x86mm)
szkło

kolor nr katalogowy

TM728B

TM728G

TM728W

5902273844440

5902273844457

5902273844464

kod produktu EAN

Ramka 2-krotna (86x158mm)
szkło

kolor nr katalogowy

TM716B

TM716G

TM716W

kod produktu EAN

5902273844471

5902273844488

5902273844495

Ramka 3-krotna (86x228mm)
szkło

kolor nr katalogowy

TM717B

TM717G

TM717W

kod produktu EAN

5902273844501

5902273844518

5902273844525
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Ramka 4-krotna (86x299mm)
szkło

kolor nr katalogowy

TM718B

TM718G

TM718W

kod produktu EAN

5902273844532

5902273844549

5902273844556

kolor

Ramka 5-krotna (86x370mm)
szkło

nr katalogowy

TM719B

TM719G

TM719W

kod produktu EAN

5903068703607

5903068703614

5903068703621



Ramki aluminiowe
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Ramka 1-krotna (86x86mm)
 aluminium

kolor nr katalogowy

Ramka 2-krotna (86x158mm)
aluminium

Ramka 3-krotna (86x228mm)
 aluminium

Ramka 4-krotna (86x299mm)
aluminium

kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM628B

TM628G

TM628W

TM616B

TM616G

TM616W

TM617B

TM617G

TM617W

TM618B

TM618G

TM618W

kod produktu EAN

5902273844563

5902273844570

5902273844587

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844594 5902273844624

5902273844600 5902273844631

5902273844617 5902273844648

kod produktu EAN

5902273844655

5902273844662

5902273844679
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Ramka 5-krotna (86x370mm)
aluminium

kolor nr katalogowy

TM619B

TM619G

TM619W

kod produktu EAN

5903068703638

5903068703645

5903068703652
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Panel szklany mały 47x47 mm

Mały panel 47x47mm szklany,
łącznik pojedyńczy

(z naklejką montażową)

kolor nr katalogowy

TM530B

TM530G

TM530W

Mały panel 47x47mm szklany,
łącznik podwójny

(z naklejką montażową)

kolor nr katalogowy

TM531B

TM531G

TM531W

Mały panel 47x47mm szklany,
łącznik potrójny

(z naklejką montażową)

kolor nr katalogowy

TM532B

TM532G

TM532W

Mały panel 47x47mm szklany,
dzwonek

(z naklejką montażową)

kolor nr katalogowy

TM813B

TM813G

TM813W

Mały panel 47x47mm szklany,
żaluzjowy

(z naklejką montażową)

kolor nr katalogowy

TM827B

TM827G

TM827W

5902273844839

5902273844846

5902273844853

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844860

5902273844877

5902273844884

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844891 5902273844921

5902273844907 5902273844938

5902273844914 5902273844945

kod produktu EAN

5902273844952

5902273844969

5902273844976
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Mechanizmy klasyczne
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kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy

Niezwykła
elegancja

kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN

Mechanizm pojedynczy

ME601B

ME601G

ME601W

5902273847021

5902273847038

5902273847045

Mechanizm pojedynczy schodowy Mechanizm pojedynczy krzyżowy

ME602B

ME602G

ME602W

5902273847052

5902273847069

5902273847076

ME603B

ME603G

ME603W

5902273847083

5902273847090

5902273847106

Mechanizm dzwonkowy

ME613B

ME613G

ME613W

5902273847236

5902273847243

5902273847250

W Y K O N A N E
Z NIEPALNEGO
T W O R Z Y W A

P O K R Y T E
W A R S T W Ą
"SOFT-TOUCH"



Mechanizmy klasyczne
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kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowykod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN

N a j w y ż s z a  

j a k o ś ć
hartowanego

s z k ł a

Mechanizm podwójny Mechanizm podwójny schodowy Mechanizm żaluzjowy

ME627B5902273847335

ME627G5902273847342

ME627W5902273847359

ME605B5902273847144

ME605G5902273847151

ME605W5902273847168

ME604B5902273847113

ME604G5902273847120

ME604W5902273847137



Mechanizmy klasyczne
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kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy

S z c z o t k o w a n e
a l u m i n i u m
proste i unikatowe

kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN kod produktu EAN

Mechanizm potrójny
1/2 modułu – mechanizm 

pojedynczy
1/2 modułu – mechanizm 

pojedynczy schodowy

ME614B5902273847267

ME614G5902273847274

ME614W5902273847281

ME615B5902273847298

ME615G5902273847304

ME615W5902273847311

ME607B5902273847175

ME607G5902273847182

ME607W5902273847199

ME619B5902273848648

ME619G5902273848653

ME619W5902273848660

1/2 modułu – mechanizm 
dzwonkowy
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Gniazda montowane do ramek

nr katalogowy nr katalogowy

TM626B

TM626G

TM626W

TM902B

TM902G

TM902W

Moduł 1/2, gniazdo telefoniczne
RJ11

Nowoczesny
i unikalny design

kolor nr katalogowy

TM901B

TM901G

TM901W

Gniazdo z 2 niezależnymi złączami USB,

przesłony, lampka sygnalizacyjna

Moduł 1/2, gniazdo USB, przesłona,
lampka sygnalizacyjna

kolor kolorkod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845195 5902273845225

5902273845201 5902273845232

5902273845218 5902273845249

kod produktu EAN

5902273845256

5902273845263

5902273845270

pozwala na pełną dowolność konfiguracji modułów

S y s t e m  T o u c h m e
wykorzystywanych  do  podłączenia  urządzeń



nr katalogowy nr katalogowy

TM905B

TM905G

TM905W

TM907B

TM907G

TM907W

kolor

TM903B

TM G903

TM W903

nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM904B

TM904G

TM904W

Moduł 1/2, gniazdo VGA (15 pin)
żeńskie

Nowoczesny
i unikalny design

kolor nr katalogowy

TM906B

TM906G

TM906W

Moduł 1/2, gniazdo antenowe TV
Moduł 1/2, gniazdo komputerowe

RJ45
Moduł 1/2, gniazdo antenowe SAT Moduł 1/2, gniazdo HDMI

kolor kolor
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Gniazda montowane do ramek

5902273845287

5902273845294

5902273845300

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845317

5902273845324

5902273845331

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845348 5902273845379

5902273845355 5902273845386

5902273845362 5902273845393

kod produktu EAN

5902273845409

5902273845416

5902273845423
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Gniazda montowane do ramek, adapter LED, piloty

nr katalogowy

TM910B

TM910G

TM910W

kolor

TM908B

TM G908

TM W908

nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM909B

TM909G

TM909W

Nowoczesny
i unikalny design

kolor nr katalogowy

TMZASB

TMZASG

TMZASW

Moduł 1/2, gniazdo podwójne
głośnikowe stereo

Moduł 1/2, gniazdo Audio i video
Moduł 1/2, gniazdo podwójne

słuchawkowe stereo
Moduł 1/2, zaślepka

kolor

5902273845430

5902273845447

5902273845454

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845461

5902273845478

5902273845485

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845522 5902273845492

5902273845539 5902273845508

5902273845546 5902273845515
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Moduł 1/2, ramka montażowa

kolor kod produktu EAN nr katalogowy

5902273845553 TMRAM

Adapter LED

Pilot sterujący, 4-przyciskowy
(zasięg do 30m – otwarta przestrzeń)

Pilot sterujący, wieloprzyciskowy
(zasięg do 300m – otwarta przestrzeń)

TM5155902273845584

5902273845577 TM514

kolor kod produktu EAN nr katalogowy

5902273845560 TM529

kolor kod produktu EAN nr katalogowy

kolor kod produktu EAN nr katalogowy
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MOŻLIWOŚCI
jakie daje Ci system 
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UNIKALNY
D E S I G N

NOWOCZESNA
T E C H N O L O G I A

FUNKCJONALNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO & 

Unikalny i nowoczesny design Touchme
Seria Touchme charakteryzuje się niezwykłą estetyką i jakością 
wykonania. Panele zewnętrzne wykonane z cienkiego, hartowanego szkła 
zapewniają niezwykle nowoczesny i unikatowy wygląd, który dopełni 
estetyką każde pomieszczenie. Seria wykonana jest w trzech klasycznych   
i zarazem uniwersalnych kolorach, co pozwala zastosować te produkty w 
każdym wnętrzu. Całości dopełnia efekt polerowanej powierzchni szkła, 
który nadaje charakter i piękno. Uzupełnieniem oferty są ramki 
aluminiowe, w kolorach analogicznych do szkła. Efekt szczotkowanej 
powierzchni i szlifowane krawędzie nadają niezwykłej estetyki.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo
W pełni bezpieczny panel dotykowy zapewnia komfortowe użytkowanie. 
Kompletna oferta składa się z wyłączników (pojedynczych, podwójnych, 
potrójnych), wyłączników roletowych, krzyżowo - schodowych, 
dzwonkowych. Szeroka paleta gniazd modułowych, możliwość ich 
dowolnej konfiguracji oraz fakt, że wiele z nich można montować po          
2 sztuki w jednej ramce daje spore oszczędności a jednocześnie podnosi 
walory użytkowe. Wyłączniki można obsługiwać za pomocą 
dedykowanego pilota lub z wykorzystaniem systemu Broadlink 
(sterowanie z poziomu smartfona). Łączna moc obciążeniowa 
poszczególnych łączników do 2000W pozwala użytkownikowi na 
wszechstronność w zastosowaniu. System montuje się w standardowych 
puszkach fi 60mm.

Panele i ramki wykonane z hartowanego szkła wycinane są z niezwykłą 
dokładnością i precyzją, przy użyciu najnowszej technologii. Szkło nawet 
po rozbiciu nie rozpryskuje się, tworząc efekt "popękanej szyby" jak            
w przypadku szyby samochodowej. Symbole na panelach podświetlone 
diodami LED dają gwarancje nowoczesnego wyglądu i stylu, a także 
ułatwiają lokalizację włącznika w ciemnym pomieszczeniu.

Nowoczesna technologia
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Specyfikacja techniczna - mechanizmy klasyczne
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Mechanizm pojedynczy schodowy Mechanizm podwójny schodowy

Mechanizm pojedynczy krzyżowo-schodowy

Lb - zasilanie                   La1, Lc1, Lb1 - połączone razem
Lb1 połączone z La       La2, Lc2, Lb2 - połączone razem
Lb2 połączone z Lc       Lb połączone z przewodem neutralnym

Mechanizm żaluzjowy

Mechanizm podwójny Mechanizm potrójny Mechanizm pojedynczy,
dzwonkowy

Lb2 Lb2 Lc2

Lb1

La Lb

Lc1

Lc

La2

La1 La1 Lb1

Lb

Lc1

Lc2

Lc

La2

La

Lb1

Lb

Lb2
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Specyfikacja techniczna - mechanizmy dotykowe

Łącznik dotykowy - jednobiegunowy Łącznik dotykowy - żaluzjowy

Łącznik dotykowy - ściemniacz

Seria Touchme współpracuje z każdym 
rodzajem oświetlenia, dla źródeł LED      
(min. 1W) konieczne jest użycie specjalnego 
adaptera LED dostępnego w ofercie (kod 
produktu: TM529).

Obciążenie łączników serii Touchme mogą 
stanowić m.in. żarówki, świetlówki, silniki. 
Należy zwrócić uwagę, aby obciążenie nie 
przekraczało wartości maksymalnej dla 
danej serii łącznika.
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Specyfikacja techniczna - mechanizmy dotykowe

Łącznik dotykowy - dwubiegunowy

Łącznik dotykowy - dwubiegunowyŁącznik dotykowy - dwubiegunowy
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Dystrybutor:
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