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AURUS-TFT 4.3
4.3” kleuren- aanraakscherm

Het AURUS-TFT aanraakscherm 
is een lid van de familie van de 
TELETASK ‘AURUS’  toetsenpanelen. 
Deze beschikt over een compact maar 
polyvalente gebruikerinterface met 
4,3” (11cm) kleuren-aanraakscherm. 
Het exclusief design van alle AURUS 
familieleden is het resultaat van 
een minimalistisch ontwerp van 
een glasfront met op 800°C geharde 
keramische opdruk in combinatie 
met de nieuwste capacitieve 
aanraaktechnologie van TELETASK.

AURUS-TFT is beschikbaar in een 
zwarte, witte, gouden of aluminium-
grijze uitvoering. Zo kunt u kiezen voor 
de beste architecturale harmonie van 
stijlvol klassiek tot de meest trendy 
omgeving. Zij dit een zit-, slaap-, eet-, 
sport-, werk- of elke andere kamer.

Met het AURUS-TFT aanraakscherm 
kunt u elke gewenste geïntegreerde 
functie beheren. Het scherm maakt 
gebruik  van eenvoudige iconen voor 
het beheer van uw verlichting, gordijnen, 
rolluiken, verwarming/koeling, sferen, 
audio, camera’s, klokinstellingen, 

grafieken van energiegeneratie en 
-verbruik, enz... Met slechts enkele 
vingerklikken kunt u zowat alles 
binnen uw woning of project bedienen. 
Zelfs de meeste gedetailleerde LED-
kleurensturing is eenvoudig te realiseren 
dankzij het on-screen kleurenwiel.
AURUS-TFT is specifiek interessant 
voor centraal beheer. Vanuit uw 
slaapkamer, zithoek of thuiskantoor heeft 
u alles binnen handbereik. Het is het 
perfecte alternatief voor de veel grotere  
PC-gebaseerde aanraakschermen die 
vaak een beperkte levensduur hebben. 
Daar heeft de AURUS-TFT alvast geen 
last van.

Dankzij het gebruik van de nieuwste 
capacitieve technologie bestaat het 
frontpaneel uit 100% massief glas. 
Daardoor is het aanraakscherm 
bijzonder eenvoudig te reinigen en is het 
puur en strak van design, net zoals alle 
andere AURUS familieleden. 

Maar AURUS-TFT is meer dan alleen 
maar een toetsenpaneel. In combinatie 
met het optioneel te verkrijgen 
draadloze DECT telefoon, is het 
toestel ook een volwaardig binnenhuis 



TELETASK

www.teletask.be

trendsetter in domotics

N° BE008171-1

deurtelefonie-oplossing. Dankzij de 
Ethernet aansluiting kan AURUS-TFT 
uw IP camera’s perfect weergeven. Door 
middel van een optionele converter kunt 
u ook traditionele (analoge) camera’s 
aansluiten. Het DECT toestel zorgt 
voor draadloze mobiliteit doorheen 
uw woning voor al uw gesprekken. Dit 
kunnen zowel uw intercom, telefoon- als 
deurtelefoon gesprekken zijn.

*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

AURUS-TFT kan in elke vlakke wand 
worden geplaatst. Een standaard 
enkelvoudige (inbouw-) muurdoos is 
voldoende. De AURUS beugel kan je in 
seconden monteren en is universeel voor 
alle AURUS toetsenpanelen. Hierdoor 
kunt u de AURUS panelen te allen tijde 
gemakkelijk onder elkaar omwisselen. 
Als u in de muurdoos over de TELETASK 
AUTOBUS en een Ethernet aansluiting 
beschikt, kunt u bijvoorbeeld de  
AURUS-OLED van de slaapkamer 
steeds omruilen met een AURUS-TFT in 
de zitkamer. De eenvoud zelf.

Montage
 
Omdat de AURUS-TFT over een display 
beschikt, moet deze dan ook iets onder 
ooghoogte geplaatst worden.

Afmetingen: 

Totale dikte op de wand: 
140B x 90 H (glasplaat) x 18 (mm) 

Verbindingen: 
 
AUTOBUS + Ethernet (RJ45) voor de 
aansluiting met IP camera’s.

Onderhoud:

Gebruik enkel een droge microvezeldoek.

Bestelcode:

TDS12064WH Wit
TDS12064BL  Zwart
TDS12064AU  Goud
TDS12064LG  Aluminium grijs
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Figuur: AURUS-TFT intuitieve gebruikersinterface
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