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první stmívač na světě, který stmívá
i některé nestmívatelné LED a
úsporné zářivky

STAŇTE SE PÁNEM SVĚTLA

STMÍVÁNÍ ÚSPORNÝCH ZÁŘIVEK
JE DRAHÉ - NEBO NENÍ MOŽNÉ.
V době klasických žárovek bylo stmívání jednoduché,
příjemné a úsporné. S příchodem LED žárovek a úsporných
zářivek začala být kontrola nad světlem technicky náročná
a drahá. Místy dokonce nemožná.
Pro úsporné zářivky potřebujeme speciální stmívače. A
nejen to, různé LED žárovky a úsporné zářivky vyžadují
různé typy stmívačů. Pokud stmíváme odlišné typy
zářivek, musíme občas vyměnit i typ stmívače. Ty zářivky,
které je možno stmívat, jsou navíc daleko dražší než
obyčejné úsporné zářivky.
Většina levnějších úsporných zářivek, které jsou
nejrozšířenější, se vůbec stmívat nedá. Žádným
stmívačem. Pokud je připojíme ke stmívači, můžeme
dokonce značně zvýšit spotřebu, v nejhorším případě
způsobíme kvůli přehřátí požár.

Neřešitelný problém?

Tady je univerzální

TOUCH.
První stmívač na světě, který
stmívá i některé nestmívatelné
LED a úsporné zářivky.

SVĚTLO, JAKO JEŠTĚ NIKDY
TOUCH vytváří příjemnou atmosféru tam, kde to doposud
nebylo možné.
Tlumené světlo vytváří atmosféru klidu, ale i smyslnosti a romantiky. Je ochrannou známkou romantických restaurací a klidných
pozdních večerních hodin doma nebo na pracovišti. S příchodem
úsporných zářivek, které většinou nebylo možné stmívat, velká
část tohoto klidu a romantiky vyprchala. TOUCH znovu umožňuje
stmí-vat světlo kdekoli bez ohledu na typ zářivky nebo žárovky.
Přináší příjemný klid a romantiku tam, kde dřív nebyly.
Měkké prodloužené sepnutí neprodlužuje jen životnost zářivky,
ale i daleko příjemněji, pomaleji zamění tmu za světlo. Sepnutí je
neslyšitelné, což udělá příchod světla ještě tajemnějším.
Ve tmě se TOUCH stane něžně tenkým ambientním světlem. Tak
označuje umístění stmívače a něžně osvětluje prostor. Zvolit
můžeme jednu z osmi různých barev něžného světla, jejichž barvu
a světlost můžeme kdykoli libovolně přizpůsobovat své náladě.
Během několika vteřin, sami a bez nářadí.

www.touch.si

První stmívač na světě, který stmívá
i některé nestmívatelné LED a
úsporné zářivky.

Stmívač
TOUCH
ve skutečné velikosti, v
rámečku z pravého
bambusového dřeva.
Rámečky můžeme
kdykoliv a bez problémů
nahradit kterýmkoli ze tří
různých řad Pure, Line a Soft,
kde můžeme volit mezi
rámečky skleněnými,
dřevěnými, kovovými a
plastovými.

HEZČÍ NEŽ KDYKOLI JINDY
TOUCH je nádherná část nejkrásnějších
obytných a pracovních místností.
Má moderní, jemně hladký povrch s drobnou
světelnou linkou vespod. Zdobí ho mimořádný
výběr rámečků různých tvarů, barev, vzorů a
materiálů. K dispozici je strohá a ostře řezaná
řada rámečků Line, laskavě zaoblená řada Soft, a
jedinečná a ohromující řada Pure z přírodních
materiálů, dřeva, skla a kovu. Nehledě na to, zda
je místnost klasicky a tradičně zařízená nebo
perla moderní archi-tektury, TOUCH se výborně
přizpůsobí jakémukoli zařízení nebo vzhledu
místnosti.
Můžeme ve všech místnostech bez dodatečných
zásahů nahradit kterýkoli spínač. Když se
rozhodneme vyměnit zařízení nebo snad jen
barvu stěny, můžeme TOUCH přizpůsobit
jednoduchou výměnou rámečku. To uděláme
během několika vteřin, sami a bez nářadí.
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Pod tlačítkem stmívače
TOUCH
je elegantní ambientní světlo,
které označuje pozici spínače a
něžně osvětluje místnost.
K dispozici je 8 barev světla
a libovolné nastavení
síly světla, vše jen
s jednoduchým
stisknutím spínače.
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ÚSPORNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI JINDY
TOUCH umožňuje značné úspory tam, kde to dřív nebylo možné.
Kdysi to bylo jednoduché – žárovky byly levné a stmívat jsme je mohli každým stmívačem. S
příchodem LED a úsporných zářivek začalo být stmívání drahé, technicky náročné a někdy i
nemožné.
TOUCH přináší revoluci v ovládání světla. vníe stmívat i některé nejlevněj í nestmívatelné zářivky,
proto není třeba kupovat draž í stímatelné LED a úsporné zářivky. Když vyměníme typ zářivky, již
není třeba měnit i typ stmívače, což bylo doposud nutné. TOUCH s měkkým spínáním prodlužuje
životnost zářivky, proto ušetříme i na nákladech na zářivky. V neposlední řadě stmívání ještě
dodatečně a podstatně snižuje spotřebu energie LED a úsporných zářivek.
TOUCH je elegantní jednoduchý způsob udělat něco dobrého pro životní prostředí a pro svoji
peněženku.
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ZDRAVĚJI NEŽ KDYKOLI JINDY
Stmívání světla v nočních hodinách není pouze
záležitost pohodlí, ale i zdraví.
Noc je čas, kdy tělo odpočívá a nabírá síly na nový den. Kdysi lidé
žili v rytmu slunce. Dnes si silnými světly určujeme den, když už by
mělo tělo odpočívat. To nemá dobrý účinek na imunitní systém,
což roku 2011 prokázali ve Všeobecném klinickém výzkumném
středisku v Bostonu v USA.
Ukázalo se, že silné světlo v noci způsobuje zpožďování vylučování
hormonu melatoninu. Ten se právě díky vlivu světla začne
uvolňovat po západu slunce. Melatonin působí jako antioxidant.
Neutralizuje rakovinotvorné volné radikály v těle, posiluje a
obnovuje imunitní systém. Předpokládá se, že zvýšený stupeň
výskytu rakoviny u těch, kteří pracují v noci, může být i následek
sníženého vylučování melatoninu. Ovlivňuje rovněž kvalitu spánku,
regulaci tělesné teploty, krevní tlak a hladinu krevního cukru.
Pokud už chceme bydlet a pracovat i v pozdních hodinách, je
zdravé, abychom ztlumili světlo v místnosti. TOUCH umožňuje,
abychom to udělali všude, i tam, kde by to kvůli LED nebo
úsporným zářivkám nebylo možné.
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