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AFSTANDSBEDIENING
DRAADLOOS, ONMIDDELLIJK

De TELETASK infrarood 
afstandsbedieningen hebben een compact, 
minimalistisch design. Vanuit uw zetel 
of bed kan u er op de snelste wijze alles 
mee bedienen: Uw lichten, gordijnen, 
temperatuur, muziek, etc. , nog sneller dan 
vanop een mobiel apparaat (smartphone).  
Niet aanschakelen, inloggen, 
kiezen,… Knopje drukken en klaar!

Omdat elk AURUS- toetsenpaneel een 
infrarood ontvanger bevat, kan u de 
afstandsbediening gebruiken in alle 
ruimtes die hiervan zijn voorzien. 

De TDS12501 mini afstandsbediening heeft 
8 toetsen. Ondanks het modern design is 
deze afstandsbediening toch discreet door 
zijn afmetingen. De acht basistoetsen “1” 
tot “8” besturen de basisfunctiesvan uw 
woning. Het zijn eigenlijk dezelfde als deze 
op het betreffende toetsenpaneel bij u aan 
de muur.  Wanneer de ‘house’ knop wordt 
ingedrukt, gaan de acht toetsen “1” tot 
“8” over op de ‘Master’ functies, die gelijk 

zijn door de gehele woning. De TDS12502 
afstandsbediening heeft hetzelfde design, 
maar is groter en beschikt over meer 
toetsen. Bovenop de hierboven vermelde 
8+8 functies, heeft deze afstandsbediening 
speciale toetsen voor de besturing van audio, 
temperatuur (zowel verwarmen als koelen) 
en meer-kleuren lichtsturing (RGB). Voor 
integratie met audiosystemen zijn ook toetsen 
aanwezig voor zone- bron- en volumesturing.

VOORDELEN
Het voordeel van infrarood als medium, 
is het feit dat infrarood signalen snel en 
onschadelijk zijn en niet door muren en 
deuren gaan (wat wel het geval is met HF 
signalen). Hierdoor past de afstandsbediening 
zich automatisch aan volgens de functies 
in de ruimte waar u zich bevindt.

Wanneer u bepaalde functies (knoppen) 
op uw toetsenpanelen niet via de 
afstandsbediening bedienbaar wil 
hebben, dan kan de installateur deze 
op eenvoudige wijze blokkeren. Ook in 
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Standaard Remote Control (TDS12502)

omgekeerde zin is dit mogelijk. Dit is 
speciaal interessant in publieke ruimtes of 
wanneer u voorkomen wil dat kleine kinderen 
bepaalde functies ongewenst activeren.

BELANGRIJKE OPMERKING 
!!!! Om veiligheidsredenen moet de 
mogelijkheid tot IR afstandsbediening van 
deuropeners, poorten en gelijkaardige, in 
ruimtes met ramen, steeds geblokkeerd 
zijn. De TELETASK configuratiesoftware 
maakt dit op heel eenvoudige wijze 
instelbaar door uw installateur.

TECHNISCH:
Enkel geschikt voor binnenhuisgebruik.

Bereik: > 10 meter 

Geschikt voor ruimtes tot 200m²; 
afhankelijk van de plaatsing van de IR 
ontvanger(s) en zonlichtomstandigheden.

Modulatiefrequentie: standaard 38kHz

AFMETINGEN EN GEWICHTEN :
(batterij inbegrepen)

TDS12501: 86 L x 33 B x 7 H (mm)  / 15 gr.
TDS12502: 175 L x 46B x  8 H (mm) / 40 gr.

BATTERIJ: 
Standaard Lithium CR2032 batterij 
(makkelijk verkrijgbaar)

BESTELREFERENTIE: 
TDS12501: Mini afstandsbediening
TDS12502: Standaard afstandsbediening

U kan uw TELETASK systeem ook perfect 
besturen van op de meeste mobiele 
apparaten (iPhone en Android OS) en 
ook via Windows PC en Mac. Deze zijn 
verbonden via “TT Cloud” dewelke zeer 
makkelijk te configureren is. Vraag naar de 
mogelijkheden van de iSGUI software licentie.

Hoofdtoetsen, zij nemen de functies over van 
het bedieningspaneel waar je naar wijst. (vb. 
LATUS).

Selectietoetsen

Bron selectietoetsen (voor audio en video)

Shift toetsten




