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TDS12110xx SERVUS 

 

SERVUS is een High-end AUTOBUS interface met kleuren aanraakscherm van 
waarop je alle domotica functies op eenvoudige wijze bedient. In een 
gebruiksvriendelijk en mooi ontworpen kleurenscherm krijg je toegang tot de 
toetsen voor de bediening van lichten, rolluiken, sferen, audio, verwarming... 
maar ook tot de ingebouwde hoogtechnologische voorzieningen zoals TV- en 
radiotuner, microfoon, luidspreker, spraakgeneratie. Daarenboven is de 
SERVUS als binnenpost van je videoparlofoon te gebruiken met een 
videogeheugen tot 30 beelden. 

De volledige menustructuur en alle teksten (in de toetsen) zijn vrij te definiëren 
via PROSOFT. Hierdoor is SERVUS volledig op maat van de gebruiker en de 
woning in te stellen. 

   

Toepassing:  Bedieningsinterface voor de controle van alle domotica 
functies en videoparlofonie in de woning, met 
geïntegreerde radio en TV. 

Kenmerken: LCD full VGA kleuren 6,5" TFT LCD; top view met 
aanraakscherm. 

 TDS12110GL Wit geëmailleerd glazen front 

TV tuner geschikt voor Europees PAL formaat 

Ondersteunt de karakterset voor Europese talen 
inclusief Grieks, Lets… 

TDS12110ST Geborsteld inox front 

TV tuner geschikt voor Europees PAL formaat 

Ondersteunt de karakterset voor Europese talen 
inclusief Grieks, Lets… 

TDS12110HG Wit geëmailleerd glazen front 

TV tuner geschikt voor Aziatisch PAL formaat 

Ondersteunt de karakterset voor Chinees. 

TDS12110HS Geborsteld inox front 

TV tuner geschikt voor Aziatisch PAL formaat 

Ondersteunt de karakterset voor Chinees. 

TDS12110AG Wit geëmailleerd glazen front 

TV tuner geschikt voor NTSC 

Ondersteunt de karakterset voor Europese talen 
inclusief Grieks, Lets… 

TDS12110AS Geborsteld inox front 

TV tuner geschikt voor NTSC 

Ondersteunt de karakterset voor Europese talen 
inclusief Grieks, Lets… 

Instellingen: Adres instelling Softwarematig (via het “configuratie” menu van de 
SERVUS) 

 Programmatie Via PROSOFT 

Installatie: Inbouw Speciale inbouwdoos ref. TDS90050 is vereist. 

 Hoogte Bodem van de inbouwdoos inbouwen op 135 cm tot 
145 cm van het vloeroppervlak. 
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Aansluitingen: AUTOBUS Via bijgeleverde AUTOBUS connector; maximaal 25m 
AUTOBUS lengte tussen de voeding en de SERVUS. 

 Analoge telefoonlijn Met behulp van RJ11 connector 

 Ethernet: Met behulp van RJ45 connector 

 Externe camera Met behulp van bijgeleverde BNC connector; 4 stuks. 

Belangrijke opmerking: Om de kwaliteit van een 
camerabeeld te kunnen garanderen is de selectie van 
de camera heel belangrijk. De lichtgevoeligheid voor 
gebruik in donkere omgevingsomstandigheden is een 
belangrijke parameter. Wanneer de camera frontale 
lichtbronnen kan hebben zoals de zon of 
verlichtingsspots (vb. Een vermogenspot op de 
oprijlaan), zal deze moeten voorzien zin van een auto-
iris systeem. In elk geval i het af te raden om frontale 
lichtbronnen te richten naar een camera.  

Raadpleeg daarom altijd uw camera- leverancier om 
hierin de juiste keuzes te kunnen maken. 

 TV & Radio Met behulp van bijgeleverde COAX connector 

Stroomverbruik:  max. 1450 mA 

Afmetingen: Front 268 B x 268 H x 10 D  (mm) 

 Inbouw 225 B x 220 H x 60 D (mm) 

Bruto Gewicht:  3,440 kg 

Aansluitschema:  
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