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TDS56421B NANOS Demonstratie koffer 

Deze demonstratie koffer is bedoeld voor: 

• Oefeningen in de configuratie van een TELETASK systeem. 

• Basis training voor bekabeling en connectiviteit. 

• Oefeningen in het foutzoeken (diagnostics). 

• Commerciële demo (incl.draadloos werkende  GUI’s (grafische interfaces op PC, 
Smartphone/Apple iPhone/iPod Touch) 

• Oefeningen en demo van de integratie van IP camera’s op de GUI’s (ingebouwd LAN en 
draadloze Wi-Fi router + IP camera) 

De koffer bevat een presentatiepaneel, technische interfaces, AURUS-4, AURUS-OLED, een 
licht sensor, ingebouwde Wi-Fi-router en IP-camera. De enige aansluiting voor een volledige 
PROSOFT- en GUI- demo is het netsnoer.  Gebruik makend van de vrije AUTOBUS 2 kan je 
alle andere TDS interfaces toevoegen! Your imagination is the only limit. 

APPLICATIE 

Training, demonstaties, configuratie- oefeningen. 

EIGENSCHAPPEN 

Mechanisch 

Zeer robuuste koffer met een duidelijk overzicht van de 
technische functies en de basis mogelijkheden van een 
TELETASK domotica systeem, voorzien van opbergvak voor 
documenten en samples. 

Electrisch 

Plug-in connector voor 100-240VAC voedingskabel. De Wi-Fi 
router adaptor is enkel geschikt voor 230V toepassing (intern 
aangesloten, kan door gebruiker verwisseld worden). 
Instellingen 

Inhoud 

TDS10200 NANOS Centrale eenheid 
TDS10130 Voeding 
TDS12021 AURUS-4 
TDS12022 AURUS-OLED 
TDS12116 Digitale input interface 
TDS12270 Licht sensor 
TDS12309 Analoge ingangsinterface 
TDS12502 IR afstandsbediening 
TDS13510 Relais interface 
TDS13525 DC motor interface 
TDS13609 Dimmer interface 
TDS15101 Licentie voor iSGUI (gsm) 
TDS15105 Licentie voor GUI+ (PC) 
Wi-Fi access point 
IP- kleuren camera 

INSTALLATIE 

Gebruiksklaar. 

AANSLUITINGEN 

Electrical 

Netsnoer voor 100-240VAC, 40-400Hz  
(bruikbaar in elk land) 

LAN 

Wi-Fi access point aan boord. 

DIMENSIES 

600 x 450 x 220 mm 

NETTO | BRUTO GEWICHT 

12,7 | 13 kg 

STOCKAGE 

Temperatuur 

-20°C tot +65°C 

Relatieve vochtigheid 

15% tot 85% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 

IP20 

OMGEVINGSCONDITIES 

Temperatuur 

0°C tot +50°C max. 

Relatieve vochtigheid 

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie) 

  

NL

TELETASK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk fouten in de data sheets of in de technische documentatie. 
Veranderingen in de productspecificaties kunnen te allen tijde doorgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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AANSLUITSCHEMA 
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