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AURUS-4 TEMP is een massief glazen 
capacitive-sense* toetsenpaneel van 
TELETASK uit de AURUS familie 
met 4 toetsen en een compact 
OLED display voor aanduiding van 
de kamertemperatuur. Het voorziet 
uw interieur van dé exclusieve 
minimalistische look waar u naar 
zoekt. Dit paneel is speciaal geschikt 
voor plaatsen waar u slechts een 
beperkt aantal toetsen nodig heeft 
en waar u de kamertemperatuur wil 
kunnen beheren.

Het paneel is voorzien van vier 
druktoetsen en is beschikbaar in een 
glanzend witte, zwarte, aluminium-grijze 
en gouden uitvoering. Het exclusief 
design zal ook uw gasten aangenaam 
verrassen. Het toetsenpaneel is voorzien 
van vier drukknoppen met LED’s voor 
terugmelding. Deze LED’s fungeren ‘s 
nachts ook als nachtverlichting zodat 
u de toetsen in het donker steeds snel 
kan terugvinden. Met de AURUS-4 
TEMP kunt u alle gewenste domotica 
functies besturen: lichten, gordijnen, 
rolluiken, zonneweringen, deuren, 
poorten, verwarming, airco en zelfs uw 
muziekinstallatie. 

De onderste twee toetsen laten toe om 
de verwarming/koeling in de ruimte op 
de gewenste temperatuur in te stellen. 

Indien de twee bovenste toetsen 
ontoereikend zijn voor uw algemene 
sturingen, dan heeft u nog extra 
mogelijkheden. Elk van de twee 
toetsen kan ook een ‘lang-drukken’ 
functie uitvoeren. Kort drukken is dan 
bijvoorbeeld een lichtkring aan/uit 
schakelen en lang drukken op dezelfde 
toets laat de lichtkring op/neer dimmen.

U kunt het toetsenpaneel ook via 
de TELETASK afstandsbediening 
uitbreiden waardoor u alle IR-functies 
ter beschikking krijgt, ook al heeft de 
AURUS-4 TEMP slechts vier toetsen. 
Verwarming/airco, audio en meer- 
kleuren verlichting sturen is dan even 
krachtig als op de andere AURUS 
familieleden. U heeft, afhankelijk van 
het type afstandsbediening, tientallen 
functies ter beschikking.

AURUS-4 TEMP heeft een ingebouwde 
temperatuursensor die zowel 
verwarming als koeling ondersteunt. De 
eveneens ingebouwde zoemer verleent 
u akoestische (terug-)melding.
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Fig: Beschikbaar in 4 kleuren

*Wat is capacitieve aanraak-
technologie?

TELETASK beschikt over de nieuwste 
generatie capacitieve aanraak-
technologie. Op de achterzijde van het 
glazen frontpaneel zitten vier ‘antennes’. 
De betreffende antenne detecteert 
dwars door het glas heen een naderende 
vinger en bestuurt aldus bijvoorbeeld uw 
lichtpunt.

Technisch

Elke gangbare muurdoos kan gebruikt 
worden voor de installatie van de 
AURUS-4 TEMP en dit zowel in holle 
als in volle wanden. Met slechts twee 
schroefjes of de meegeleverde klauwtjes 
kan de AURUS-4 TEMP gemonteerd 
worden in de muurdoos.

Indien u behoefte heeft aan meer toetsen 
op het paneel zelf, dan kan u kiezen 
voor een AURUS paneel met groter 
display zoals de AURUS-OLED die over 
8 toetsen beschikt of de AURUS-TFT 
die een volledig grafisch display heeft 
met bijna onbeperkt aantal functies.
 

Afmetingen

Totale dikte op de wand: 
90 B x 90 H (glasplaat) x 13 D

Verbindingen
 
AUTOBUS: met bijhorende AUTOBUS 
connectorset.

Onderhoud

Gebruik enkel een droge microvezeldoek. 

Bestelcode

TDS12026WH Wit
TDS12026BL  Zwart
TDS12026AU  Goud
TDS12026LG  Aluminium grijs
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