AURUS-OLED
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Het AURUS-OLED toetsenpaneel heeft een
massief glazen front met een wit grafisch
OLED-display en acht toetsen. Door het
strak design bezorgt het toetsenpaneel
uw interieur een exclusieve look en zijn
er dankzij een paginasysteem 32 functies
bestuurbaar. Dit toetsenpaneel zal uw
comfort verhogen tot het hoogste niveau.

AURUS-OLED is beschikbaar in een
glanzend witte, zwarte, zilver- grijze en
zacht- gouden afwerking. De kleurenlaag
bestaat uit een op 800°C thermisch
geharde keramische laag op de achterzijde
van het frontpaneel. Omgevingsfactoren
hebben dan ook geen invloed op de
duurzaamheid en kleurvastheid ervan.

De AURUS-OLED kan alle aanwezige functies
besturen zoals bv. LED lichten (aan/uit,
dimmen, meerkleurenbelichting, enz...),
gordijnen, zonweringen, deuren, poorten,
verwarming/koeling, audio, enz…Daarnaast
is het ook mogelijk om berichten en alarmen
op het display weer te geven zoals: ‘zijdeur
nog open’, ‘eten is klaar, ‘iemand aan de
voordeur, ‘vuilzakken buitenzetten’,enz….

Dit toetsenpaneel is zowel voor u als uw
gasten liefde op het eerste gezicht. Het
capacitieve* paneel is verdeeld in acht
grote aanraakgevoelige toetsen met elk
een terugmeldings-LED. Bovenaan de
AURUS-OLED bevinden zich bovendien
‘verborgen’ toetsen waardoor u als het
ware kan bladeren doorheen de vier
toetsenpagina’s eronder. Ze vormen 4
pagina’s van elk 8 toetsen. Dit geeft een
totaal aan 32 te besturen functies. Zo
kunt u bijvoorbeeld een ‘hoofdpagina’,
‘zonweringpagina, ‘verwarming of koeling
pagina’ en een ‘muziekpagina’ configureren.

AURUS-OLED heeft een minimalistische look
en werd specifiek ontworpen voor ruimtes
waar vele toetsen en domoticafuncties
nodig zijn of op plaatsen waar er behoefte
is aan een display voor het instellen
en uitlezen van temperaturen.
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Er zijn echter geen limieten; elke toets op elke

Hoofdpagina +
schoonmaaktoets (na 1,2s)

Vorige pagina

Volgende pagina

Per pagina zijn er
steeds acht toetsen
beschikbaar met een
gepersonaliseerd
icoon

Nachtverlichting:
‘s nachts vindt
u probleemloos
de toetsen terug
doordat de LED’s
ook in de ’UIT’-stand
zacht licht geven

Inclusief: Temperatuursensor en infrarood-oog

Wit

De 32 functies kunnen verder uitgebreid
worden door het gebruik van een TELETASK
afstandsbediening. De mini afstandsbediening
stuurt 16 extra functies in samenwerking met
de AURUS-OLED. De grote afstandsbediening
heeft daarbovenop nog extra functies
voor het besturen van verwarming/
koeling, audio en RGB kleurensturing.

Zwart

Zilvergrijs

AURUS-OLED heeft ook een ingebouwde
temperatuursensor voor het meten van de
kamertemperatuur. Zowel verwarming als
koeling kunnen hiermee aangestuurd worden.
… en de ingebouwde zoemer zal u
een akoestische terugmelding geven
bij het indrukken van een toets.

*WAT IS CAPACITIEVE
AANRAAK-TECHNOLOGIE?

TELETASK beschikt over de nieuwste
generatie capacitieve aanraak-technologie.

Op de achterzijde van het glazen frontpaneel
zitten twee ‘antennes’. De betreffende
antenne detecteert dwars door het glas
heen een naderende vinger en bestuurt
aldus bijvoorbeeld uw lichtpunt.

TECHNISCH

Elke gangbare enkelvoudige muurdoos
(rond of rechthoekig) kan gebruikt worden
voor de installatie van de AURUS zowel in
holle- als in volle- wand uitvoering. Gebruik
bijvoorbeeld de TELETASK muurdozen
ref.TDS90000 (voor volle wanden) of ref.
TDS90000PB (voor holle wanden). De
AURUS-OLED kan zowel in horizontale als
verticale positie gemonteerd worden.

AFMETINGEN

Totale dikte op de wand:
90 W x 140 H (glasplaat) x 11 D (mm)

VERBINDINGEN

AUTOBUS: met bijhorende
AUTOBUS connectorset.

ONDERHOUD

Gebruik enkel een droge microvezeldoek.

BESTELCODE

TDS12022WH
TDS12022BL
TDS12022AU
TDS12022LG

Wit
Zwart
Goud
Zilvergrijs
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pagina kan geconfigureerd worden met de
door u gewenste functie. De iconen op het
display kunnen eveneens volledig naar uw
wensen worden opgemaakt. U kunt hiervoor
gebruik maken van de grote TELETASK
iconenbibliotheek (licht, verwarming/
koeling, zonweringen, A/V, en veel andere
symbolen…). Maar u kan zelf ook uw eigen
iconen ontwerpen. Wanneer een toets actief
is (AAN) is het icoon helder wit. Wanneer
de functie inactief is (UIT) blijft het icoon
zichtbaar maar is het zacht grijs van weergave.

