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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 ø60 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.
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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

Mechanizmy dotykowe

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
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Mechanizmy sterowane pilotem działają również przy sterowaniu dotykiem



Panele szklane duże 86x86 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
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Ramki szklane

Ramka 1-krotna (86x86mm)
szkło

kolor nr katalogowy

Ramka 2-krotna (86x158mm)
szkło

Ramka 3-krotna (86x228mm)
szkło

Ramka 4-krotna (86x299mm)
szkło

kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM728b

TM728g

TM728w

TM716b

TM716g

TM716w

TM717b

TM717g

TM717w

TM718b

TM718g

TM718w
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Nowoczesny
i unikalny design

5902273844440

5902273844457

5902273844464

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844471

5902273844488

5902273844495

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844501 5902273844532

5902273844518 5902273844549

5902273844525 5902273844556
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Ramki aluminiowe

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
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kod produktu EAN

5902273844563

5902273844570

5902273844587

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273844594 5902273844624

5902273844600 5902273844631

5902273844617 5902273844648

kod produktu EAN

5902273844655

5902273844662

5902273844679

Nowoczesny
i unikalny design
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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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Gniazda montowane do ramek

nr katalogowy nr katalogowy

TM626b

TM626g

TM626w

TM902b

TM902g

TM902w

kolor

TM625b

TM g625

TM w625

nr katalogowy kolor nr katalogowy

TM624b

TM624g

TM624w

Moduł 1/2, gniazdo telefoniczne
RJ11

Nowoczesny
i unikalny design

kolor nr katalogowy

TM901b

TM901g

TM901w

Gniazdo schuko, modułoweGniazdo z bolcem, modułowe
Gniazdo z 2 niezależnymi złączami USB,

przesłony, lampka sygnalizacyjna

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

kolor kolor

5902273845133

5902273845140

5902273845157

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845164

5902273845171

5902273845188

kod produktu EAN kod produktu EAN

5902273845195 5902273845225

5902273845201 5902273845232

5902273845218 5902273845249

kod produktu EAN

5902273845256

5902273845263

5902273845270
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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, 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

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

  www.touchme.com.pl str. 13



str. 14

Specyfikacja techniczna

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

Łącznik dotykowy - dwubiegunowy

Łącznik dotykowy - dwubiegunowyŁącznik dotykowy - dwubiegunowy
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Dystrybutor:
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