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ASENNUSOHJEET

CTM Lyng AS on Norjan keskeisin 
turvallisuustuotteiden valmistaja ja toimittaja. 

Sen tuotteet sopivat kotitalouskäyttöön, 
hyvinvointiteknologiaan, energiatehokkuuden 

parantamiseen sekä valojen ja lämmityksen 
säätämiseen kaikissa rakennuksissa. Yrityksen 

tavaramerkkejä ovat mKomfy®, mTouch®, 
Microsafe® ja Centrol®. Toimitamme tuotteitamme 
sähkötavaraliikkeiden kautta. Valikoimaamme kuuluu 

kaikki tuotekehityksestä tuotantoon ja jakeluun.  
Vanvikanin tehtaallamme on yksi Euroopan 

uudenaikaisimmista koneistoista.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Puh. +47 72 83 16 11 
S-posti: marked@ctmlyng.no

Kiitos, että valitsit CTM Lyng AS:n tuotteen

Lisätietoa on osoitteessa 
www.ctmlyng.com

Asennus- ja käyttöohje
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Ohjeet koskevat seuraavia malleja:

2610904  mTouch® One PH
2610905  mTouch® One SV
2610906  mTouch® One Alu
2610907  mTouch® One Hv
2610908  mTouch® One Piano

Vinkkejä asentajalle
Termostaatti on aina asennettava sisäseinään.

Lattiatunnistimen asennuksessa on huomioitava 
“tunnistinpään” sijainti suhteessa lämmityselementtiin, 
ulkoseinään ja muihin vaikuttaviin tekijöihin. 
Asennettaessa kytkentärasiaa ja muita ohjainlaitteita 
suosittelemme asentamaan termostaatin alimmaiseksi.

Merkintä
Termostaatin integroitu ilmatunnistin tarvitsee noin 
tunnin lämmittämiseen asennuksen jälkeen, jotta se 
näyttää lämpötilan oikein.
Koskettimen yhteydessä on käytettävä RC-johtoa 
kosketinnavassa (el-nro: 1418212).

Tekniset tiedot

Jännite:
230 VAC (+/- 10%) 

50/60 Hz

Kuormitus:
2 300 VA 2 P Sulake 

enint. 16 A

Tulo: 
Ulkoinen tunnistin

Materiaali: 
Muovi

IP-luokitus:  
20

Mitat:  
Sopii ELKO  
RS16:een ja  

Schneider Exxactiin

Kuormitus 230VAC

Lattia-/seinätunnistin

Voi käyttää seuraaviin tunnistintyyppeihin:
• 47k CTM (vakio)
• 10k ELKO
• 12k Micromatic
• 15k Devi

HUOMAUTUS! Muista syöttää valikkoon oikea tunnistintyyppi.
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KÄYTTÖOHJE

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

TOIMINNOT

Kiitos, että valitsit markkinoiden luotettavimman tuotteen 
sisäilman säätöön ja osallistut ympäristön suojeluun 
säästämällä energiaa.

mTouch® One on näytöllä varustettu termostaatti, jossa on 
kosketuspainikkeet käyttöä varten. Selkeä valikkojärjestelmä 
helpottaa asennusta.

Enimmäisarvo
Tässä voi asettaa termostaatin enimmäislämpötilan. 
Vakioasetus on 40 °C. 
Valikko->Asetus->Sulake->Enimmäisarvo->[+/-]->Tallenna

Lapsilukko/näppäinlukko
Ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä painamalla 
virtapainiketta noin 8 sekunnin ajan. Kun toiminto 
on käytössä, näytön oikeassa alakulmassa näkyy 
riippulukkosymboli.

Huoneen nimi
Voit määrittää huoneen nimen näytössä.
Valikko->Asetus->Asettelu->Järjestelmä->Teksti->+Huone/-Huone-
>Tallenna

Ylärajat/parkettitoiminto
Toiminto, jota käytetään parkettilattioiden yhteydessä 
ylikuumenemisen estämiseksi. Käytettävissä 
vain, kun lattiaan on asennettu tunnistin. Lattian 
enimmäislämpötilan vakioasetus on 28 °C. Päänäytössä 
näkyy MV (enimmäisarvo).
Valikko->Säädin->Tunnistin->Enimmäisarvo->[YLÖS-nuoli]=PÄÄLLE-
>Tallenna
(Poista enimmäisarvo käytöstä kytkemällä lattia-/
ilmatunnistin päälle).

Kellonaika/päivämäärä
Kellonaika ja päivämäärä on asetettava ensimmäisellä 
käynnistyskerralla. Termostaatti valitsee kesä-/talviajan 
automaattisesti. Kesäajan voi asettaa.
   
Näyttö
Toiminto Auto (tehdasasetus) himmentää näytön 
taustavalon n. 20 sekunnin kuluttua viimeisimmän valikon 
valinnan jälkeen sekä huoneen valaistuksen ollessa himmeä 
tai kokonaan sammutettu. 
Toiminto Manuaalinen himmentää/kirkastaa näytön 
taustavaloa määritetyn valotason mukaan päivänvalosta ja 
valojen himmennyksestä riippuen (lämpötilan lasku yöllä/
pakkassuojatila). 
Taustan ja tekstin väriä voi muuttaa.
Valikko->Asetus->Asettelu->Näyttö->[Valotaso (manuaalinen)][Man/
Auto][Väri]->Tallenna

Tekniset asetukset
Tuotteen tehdasasetukset voi palauttaa valikossa: 
Asetukset->Asettelu->Järjestelmä->Nollaus->Kyllä->Tallenna

Kalibrointi
Näytössä näkyvän lämpötilan voi kalibroida siten, että se 
poikkeaa ± 5 °C mitatusta lämpötilasta.
Valikko->Säädin->Kalibrointi->[+/-]->Tallenna

Lämpötilaa voi säätää painamalla nuolipainikkeita.
Asetettu lämpötila näkyy näytössä asettamisen aikana. Kun 
painikkeita ei paineta hetkeen, näyttöön ilmestyy todellinen 
mitattu lämpötila.

Kun kuormaus käynnistyy (lämmitys alkaa), lukujen takana 
olevan symbolin väri muuttuu.

Näytössä näkyy lukeman oikealla puolella, säädetäänkö 
lämpötilaa ilma- vai lattiatunnistimen (L tai G) avulla 
Säädin osoittaa lukeman prosentteina, eikä tuote enää 
huomioi lämpötilaa.

Toimintovalikon muutokset
Lukuun ottamatta lämpötilansäätöä, joka tehdään 
päänäytössä, eri valikoissa tehtävät muutokset voi tallentaa 
ennen niiden aktivoimista.

Käynnistäminen
Käynnistämisen yhteydessä näytössä näkyy 
automaattisesti asennusvalikko.
Siinä valitaan termostaatti tai säädin.
Jos lattiaan on asennettu tunnistin, termostaatti valitaan 
automaattisesti. Päivämäärän ja kellonajan voi asettaa.
Valikko->Asetus->Asettelu->Aika-päiväys->Aseta aika/Aseta päiväys-
>Tallenna

Säätäminen
Valitse Termostaatti/Säädin/Zzilent-tila.
Valikko->Säätäminen->Term/Sääd->Toiminto->Tallenna

Termostaattitila kytkee lämmityksen päälle/pois päältä 
asetetun tavoitelämpötilan ja mitatun todellisen 
lämpötilan mukaan.

Säädintila kytkee lämmityksen päälle/pois päältä ajan 
mukaan. Vakioasetusaika on 15 minuuttia, mikä tarkoittaa, 
että 50 %:n asetuksella lämmitys on päällä 7,5 minuuttia ja 
pois päältä 7,5 minuuttia.
Asetusaikaa voi säätää 2–20 minuuttia (15 stand.).

Zzilent-tila (käytetään esim. makuuhuoneessa) muuttaa 
säätötapaa siten, että hystereesi on noin ± 1,5 °C ja rele 
laukeaa harvemmin. 

Viikko-ohjelma (laskeminen yöllä) 
Termostaatti säätää lämpötilaksi 5 °C (vakioasetus),  
kun viikko-ohjelma aktivoidaan. Asetusta voi muuttaa 0–20 °C.
Viikko-ohjelmassa lämpötilan laskun voi säätää erikseen 
jokaiselle viikolle. Voit myös valita pika-asetuksen, joka 
laskee lämpötilan 7 tunnin ajaksi joka päivä valitusta 
ajankohdasta alkaen.
Valikko->Lasku->Vko-ohj.->Pika/vko-ohj.->[Asetus]->Tallenna

HUOMAUTUS! Kun termostaatti laskee lämpötilaa, 
vakionäytön teksti näkyy vihreänä. Tällöin lämpötilaa ei voi 
säätää. Lämpötilan lasku on kytkettävä pois päältä ennen kuin 
lämpötilaa voi säätää.

Juhlatoiminto
Kun laite on yötilassa, lämpötilan laskun voi nostaa 
väliaikaisesti 7 tuntiin painamalla nostopainiketta yli 5 
sekunnin ajan.
Valikko->Lasku->Päälle/pois->Päälle (paina yli 5 sekuntia)

Pakkassuoja
Kun termostaatti sammuu, se kytkeytyy 10 °C:ssa (vakio). 
Sitä voi säätää 5–20 °C tai sen voi kytkeä kokonaan pois päältä.  
HUOMAUTUS! Säätötilassa ei ole pakkassuojaa!

TOIMINNOT

Pois päältä/päällä Ylös/+

Alas/-Valikko

Painikkeen painallus
Kytke painikkeen äänet päälle/pois päältä painamalla 
kosketuspainiketta.

1. Kytke ensin termostaatti pois päältä (paina virtapainiketta). 

2. Paina sitten Alas-painiketta noin 7 sekunnin ajan.

3. Kun laitteesta kuuluu yksi äänimerkki, äänet on kytketty pois 
päältä, ja kun laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä, äänet on 
kytketty päälle.


