
   

 Ingangsinterfaces 
 

©, TELETASK, GENT, 2020 60 Versie juni 2020 

 

TDS12125 COOKIE Digitale ingangsinterface met LED-feedback 
Miniatuur ingangsinterface waar vier spanningsvrije contacten kunnen worden op 
aangesloten zoals drukknoppen, raamcontacten en dergelijke. Deze interface is klein genoeg 
voor inbouw in elk soort inbouwdoos en rechtstreeks aan te sluiten op de TELETASK 
AUTOBUS. Deze COOKIE heeft de mogelijkheid tot het aansluiten van een IR-ontvanger en 
vier terugmeldings LED’s. 

TOEPASSING 
Interface voor aansluiting van vier spanningsvrije contacten op 
de AUTOBUS met terugmelding. 

KENMERKEN 
Ingangen 
Mogelijkheid tot aansluiten van vier potentiaalvrije contacten 
(lage schakelfrequentie; max. 1Hz). 

IR 
Mogelijkheid tot aansluiten van infraroodontvanger.  
(Optioneel TDS12129 of TDS12131). 

LED-Uitgangen 
4 x  terugmeldings LED’s. Gebruik 'low current'- 'high efficiency' 
LED’s. (Stroom door de LED’s is beperkt tot 5mA: geen 
weerstand in serie nodig). 

INSTELLINGEN 
Configuratie 
via PROSOFT 

AUTOBUS adres 
via draaiwielschakelaars “Tens” + “Units” 

! Opmerking: gelimiteerd van 1 tot 79 

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 
Muur- inbouwmontage. In te bouwen achter de standaard 
drukknoppen. 

AANSLUITINGEN 
AUTOBUS 
Via bijgeleverde AUTOBUS connectorset 

Ingangen 
Via gekleurde bedrading aan de COOKIE (lengte =15cm, 
kleurcodes: Zwart (gemeenschappelijk), Bruin (input 1), Oranje 
(input 2), Geel (input 3), Paars (input 4). 

LED-Uitgangen 
Aan te sluiten op klemcontact. (soepel en massieve draad, min. 
0,2 en max. 0,5 mm²). LED’s kunnen gevoed worden d.m.v. 
AUTOBUS (Rode draad). Max. 12V via AUTOBUS. Max. 30V 
via aparte kabel. Zie schema verderop. 

STROOMVERBRUIK 
Max. 50 mA 

AFMETINGEN 
42 B x 42 H x 22 D (mm) + bedrading 

NETTO | VERPAKT GEWICHT 
0.022 kg | 0.042 kg 

INHOUD VERPAKKING 
TDS12125 interface 
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand 

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 85% bij 25°C (geen condensatie) 
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AANSLUITSCHEMA 
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