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TDS12064xx AURUS-TFT 4.3” 

De TELETASK AURUS-TFT beschikt over een 4.3" kleuren breedbeeld aanraakscherm met 
LED-achtergrondverlichting. Met aansluiting op de AUTOBUS maakt het tot een complete 
centraal bedieningspaneel, inclusief het bekijken van IP-camera’s door middel van een 
Ethernet-verbinding. In combinatie met de design telefoon (TDS20101) wordt deze touch 
screen ook de binnen-unit van uw analoge- of IP-deur videotelefoon systeem.  
AURUS-TFT is een capacitief touchscreen met 100% glazen frontpaneel en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren. Het op 800°C thermisch gehard glas met keramische opdruk is volle-
zon-bestendig voor decennia.  
Controle van alle Home Automation functies op een kleine maar zeer krachtige touch screen. 
Met zijn strakke design kan de AURUS-TFT worden ingebouwd in een enkelvoudige 
muurdoos en kan worden uitgewisseld met de andere AURUS-familieleden op elk gewenst 
moment. Ook mogelijk om vlak in te bouwen (TDS90030). 

TOEPASSING 

Ingebouwde touch screen voor de besturing van alle home 
automation functies, inclusief camera en video toepassingen. 

KENMERKEN 

Frontpaneel 

Thermisch gehard glazen frontpaneel met keramische opdruk 

Scherm 

4.3” breedbeeld (QWVGA 480x272, 16K colors), volle kleuren 
TFT LCD met LED-achtergrondverlichting. 

Camera’s 

Ondersteund IP camera’s met Motion JPEG (MJPEG) 
encodering (Still Immage of Streaming) via HTTP protocol 
(URL moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik. 
Paswoordbescherming wordt ondersteund. 

Bediening 

Volledig aanraakscherm. Ongelimiteerd aantal mogelijkheden. 

IR 

Infrarood ontvanger voor afstandsbediening (TDS12503). 

Bestelnummers 

TDS12064BL     zwart 
TDS12064WH   wit 
TDS12064LG     aluminium grijs 
TDS12064AU    goud 

Voeding 

Geen externe voeding nodig. 

Reinigen 

Druk op het schoonmaak (wisser) icoon om de werking van 
het aanraakscherm tijdelijk uit te schakelen. 

 Gebruik enkel een droge microvezeldoek. Gebruik nooit 
vloeibare reinigingsmiddelen! 

INSTELLINGEN 

Configuratie 

Via PROSOFT Suite 3.3 of hoger. 

AUTOBUS adres 

Softwarematig (via het “configuratie” menu van de AURUS-
TFT). De AURUS-TFT gebruikt slechts 1 AUTOBUS adres. 
Technische code = 09876 

Jumpers 

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). 
Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op 
het fysische einde van de AUTOBUS bevindt. 

INSTALLATIE 

Standaard montage 

Installatie in een standaard (enkelvoudige) rechthoekige of 
ronde muurdoos voor holle of volle wanden door gebruik van 
de adapter die meegeleverd is met de verpakking.  
Of bestel de TELETASK standaard muurdoos met 
orderreferentie: TDS90000AT (volle wanden)-TDS90000PB 
(holle wanden). Te plaatsen in een horizontale positie.  
Om de AURUS-TFT te verwijderen, plaats een platte 
 schroevendraaier (5x100mm (3/16x4in) in de daarvoor 
voorziene gleuf achter de behuizing.  

Vlakke inbouw 

Gebruik Flush mounting box TDS90030 voor vlakke inbouw. Bij 
holle wanden moet dit gecombineerd worden met TDS90031. 

Muurmontage 

Gebruik de TDS90035 bij betonnen, marmeren, … muren 
waarbij de standaard muurdoos niet mogelijk is. 

Afgeschermde opbouw muurdoos 

TDS90037 kan gebruikt worden als preventief middel tegen 
onbevoegd gebruik van AURUS bedieningspanelen en om 
deze te beschermen tegen stof, waterdruppels, waterstralen, 
…). 

Hoogte 

Het middelpunt van de AURUS-TFT = lengte gebruiker - 25cm. 

Voeding 

12V (gevoed door de AUTOBUS - minimum 9V). 

AANSLUITINGEN 

AUTOBUS 

12V gevoed door de AUTOBUS (minimum 9V). 

Eternet 

Door middel van een RJ45 connector (in geval van camera 
weergave). 

STROOMVERBRUIK 

AUTOBUS 

Max. 160 mA 

AFMETINGEN 

140B x 90H x 18D (mm) op de muur 

NETTO | VERPAKT GEWICHT 

0,235 kg |0,420 kg 

INHOUD VERPAKKING 

TDS12026xx interface 
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand 
Muurdoos adapter 

OMGEVINGSCONDITIES 

Stockage (zonder condensatie of ijsvorming) 

Temperatuur: -20°C tot +65°C  

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.



   

 Bedieningspanelen 
 

©, TELETASK, GENT, 2018 43 Versie april 2018 

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85% 

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming) 

Temperatuur: 0°C tot +50°C max. 

Relatieve vochtigheid: 5% tot 80% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 

IP20 

AANSLUITSCHEMA 
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