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TDS15200 Airco interface licentie 
Door middel van deze koppeling is het mogelijk om een airco systeem bi-directioneel te 
integreren met het TELETASK domotica systeem. Via de TELETASK toetsenpanelen en/of 
touch screens is een volledig beheer van de gekoppelde indoor units mogelijk (bovenop de 
standaard 50 TELETASK sensorzones).  
Ondersteuning van ‘cool’, ‘heat’, ‘auto cool/heat’, ‘fan’, ‘fan speed control’, ‘direction’. 
 
Momenteel ondersteunt deze licentie volgende merken: 
DAIKIN systemen (via iTouch). 
Mitsubishi Electric systemen (via EW-50, AE-200, GB50 of AG150 interface). 
Zie ook TDS20065. 

TOEPASSING 
Voor het beheer van een  airco (cool en/of heat) systeem.  
 
Voorbeeld: U kan de airco temperaturen instellen van op een 
TELETASK toetsenpaneel en aanraakscherm. Anderzijds kan 
u een Airco  binneneenheid besturen met zijn eigen 
afstandbediening en het resultaat is zichtbaar op de 
TELETASK toetsenpanelen en schermen,… 

KENMERKEN 
Het systeem maakt voor zijn temperatuursmetingen gebruik 
van de airco temperatuur sensoren (er zijn geen TDS12250xx 
of TDS12251 temperatuur sensoren nodig voor deze 
toepassing). 
DAIKIN: Een DAIKIN “iTouch” eenheid met software licentie 
DCS004A51 met DCS007A51 of DCM601A51 met 
DCM007A51 is nodig. Tot 128 DAIKIN binneneenheden 
kunnen beheerd worden. 

! Opmerking: Om de normale werking van de HVAC installatie te 
garanderen moeten er Daikin toetspanelen geïnstalleerd 
worden. 

! MITSUBISHI EL.: Een Mitsubishi Electric EW-50 (geen AUTO-
mode bij R2 systeem), AE-200 (geen AUTO-mode bij R2 
systeem), GA150 of GB50 Gateway is nodig. Tot 50 zones 
kunnen worden bestuurd.  

Daarenboven kunnen nog tot 50 TELETASK sensoren gebruikt 
worden. 

INSTELLINGEN 
Stel een IP adres in op de airco eenheid. 

CONFIGURATIE 
TELETASK instellingen via PROSOFT Suite. Vanaf PROSOFT 
Suite 3.2. 

AANSLUITINGEN 
De TELETASK DOIP centrale eenheid en de VRV eenheid 
worden met elkaar verbonden via LAN (Ethernet).  
De TELETASK DOIP centrale eenheid beschikt standaard over 
de nodige LAN aansluiting. Enkel de software licentie 
TDS15200 is nodig. 

AFMETINGEN 
Software licentie verpakt in envelop 
175 L x 25 B x 5 D (mm). 

NETTO | VERPAKT GEWICHT 
0,090 kg | 0,130 kg 
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