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TDS12003 Aanraakvenster LATUS met Monitor 

 

Het LATUS-Monitor aanraakvenster is een discrete 6,5cm kleurenmonitor 
voor verbinding met één of twee analoge  camera’s. Voor dergelijke 
toepassing zijn drie aanraak- gevoelige toetsen voorzien voor bediening van 
bijvoorbeeld uw deur/poort/licht. Toets 1 heeft een wisselcontact uitgang voor 
bijv. cameraselectie. De toetsen 2 en 3 hebben elk een eigen spanningsvrij 
uitgangscontact. Het display aan/uit schakelen kan door het drukken op de 
beeldzone. Indien gecombineerd met een draadloos binnentelefoon toestel 
verkrijgt u een volledig video-deurtelefoonsysteem. De LATUS Monitor is een 
zelfstandige eenheid die enkel een voeding van 12-24V DC nodig heeft. 
Indien u dit toestel wil integreren met uw domotica installatie, kan u de 
uitgangscontacten via een Cookie (TDS12124)  aansluiten op de AUTOBUS. 

Het front is afzonderlijk te bestellen (vb. TDS90103WH). 

 

   

Toepassing:  Discrete kleurenmonitor voor aansluiting aan analoge 
(composite-video) camera’s 

Zowel geschikt voor mono-chrome als kleuren- camera’s. 

Kenmerken: Algemeen 

 

2.5” colour TFT scherm met aanraakscherm. 

3 stuurbare spanningsvrije contactuitgangen voor vrij te 
kiezen toepassing. 

R1 stuurt uitgangscontact 1 (wisselcontact) via druktoets 1. 
Het contact is instelbaar met jumper J1 om te werken als 
puls- of als toggle (bi-stabiel) contact. 

R2 en R3 zijn de uitgangen van drukknoppen 2 en 3 en 
hebben beiden normaal- open contacten. 
Zie ook het aansluitschema hiervoor. 

 Beschrifting 

 

Op bijgeleverd papier afdrukbaar in kleur met een standaard 
Inkjet printer. Een invulsjabloon kunt u downloaden op 
www.teletask.be 

 Reinigen Gebruik enkel een droog microvezeldoek. Gebruik nooit 
vloeibare reinigingsmiddelen! 

Instellingen:  Jumper instelling voor sturing van relais 1 (wisselcontact R1 
in puls- of bi-stabiele modus). 
Dit contact kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het 
schakelen tussen twee camera’s. 

Installatie:  Inbouw in een BTicino standaard muurdoos ref.506L voor 
volle wanden (ref TDS90002) of de speciaal door 
TELETASK aangepaste muurdoos PS567N voor holle 
wanden (ref TDS90002PB). 

Aansluitingen:  12-24V DC voedingsspanning, 150mA-100mA 

Video ingang: composite video 1V p/p. 

Relais 1: wisselcontact max 24 V/1A. 

Relais 2: normaal- open contact max 24V/1A. 

Relais 3: normaal- open contact max 24V/1A. 

Stroomverbruik:  Maximum 120mA @ 12VDC / 65mA @ 24VDC 

(met display en alle relais uit: 20mA @12VDC / 6mA @ 
24VDC) 

Afmetingen:  Front paneel: 95H x 195W x 7 dikte bovenop de muur (mm) 

Netto | Bruto Gewicht:  0,140 kg | 0,150 kg 
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Aansluitschema:  
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