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TDS12051CA MAIOR 10” Capacitief kleuren aanraakscherm 
Het TELETASK 10" capacitief kleuren aanraakscherm is zowel groot als compact. Het is 
een perfecte mix van een compact touch screen met alle features die je enkel terugvindt 
op grote aanraakschermen Het toestel is een Windows 10 IoT Enterprise embedded 
touch panel met een high-speed flash drive van 60GB. 
Het toestel beschikt over een GUI+ Grafische gebruikersinterface die het mogelijk maakt om 
alle domoticafuncties te beheren. 

TOEPASSING 
De MAIOR is gemaakt om de TELETASK GUI+ grafische user 
interface te draaien die alle benodigde software functies bevat. 

KENMERKEN 
Algemeen 
Windows 10 IoT Enterprise embedded touch panel. 
 
Processor 
Fanless low consumption Intel® Celeron N2930, Quad-Core 
1,83 GHzCPU met een geïntegreerde graphics controller.  
(niet geschikt voor VoIP, hoge resolutie camera’s afbeeldingen 
of meerdere camera’s). 

Geheugen 
High speed flash drive van 60GB. 
2GB DDR3L SDRAM. 

Scherm 
10,1” breedbeeld LED backlight TFT Display. 
WSVGA 1024x600. 
Capacitieve aanraak technologie. 
Antibacteriële oppervlaktecoating voorkomt de reproductie van 
bacteriën en schimmelculturen. 

Camera’s 
Ondersteund IP camera’s met Motion JPEG (MJPEG) 
encodering (Still Immage of Streaming) via HTTP protocol 
(URL moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik. 
Paswoordbescherming wordt ondersteund. 
Voor elk ander type netwerkcamera, gebruikt u de browser 
functie. 

Audio 
Ingebouwde luidspreker en microfoon met echo-onderdrukking. 

Gebruikersinterface 
TDS15105 GUI+ (inbegrepen) 

INSTELLINGEN 
Configuratie 
Via PROSOFT Suite 3.2 of hoger 

DoIP 
IP aansluiting naar DoIP Central Unit 

INSTALLATIE 
Muurdoos TDS ref TDS90055 

AANSLUITINGEN 
IP 
RJ-45 Connector naar LAN network. 

USB 
3x USB 2.0 (2x vooraan, 1x achteraan) 

Voeding 

220V 
 

STROOMVERBRUIK 
Max. 20 Watt (100 tot 240VAC, 50Hz tot 60Hz) 

AFMETINGEN 
Interface + Frontpaneel 
333 B x 200 H x 80 D (mm) 

Muurdoos (TDS90055) 
315 B x 182 H x 80 D (mm) 

Te voorziene opening voor muurdoos (TDS90055) 
320 B x 190 H x 85 D (mm) 

NETTO | VERPAKT GEWICHT 
Interface + Frontpaneel 
5 kg | 6,5 kg 

Muurdoos (TDS90055) 
1,9 kg | 2,4 kg 

INHOUD VERPAKKING 
TDS12051CA MAIOR 10” + front paneel 
TDS15105 GUI+ licentie inclusief (voorgeïnstalleerd) 

STOCKAGE 
Temperatuur 
-20°C tot +65°C 

Relatieve vochtigheid 
15% tot 85% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 
IP20 

OMGEVINGSCONDITIES 
Temperatuur 
0°C tot +30°C max. 

Relatieve vochtigheid 
5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie) 

BEPERKTE GARANTIE 
2 jaar 
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TELETASK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk fouten in de data sheets of in de technische documentatie. 
Veranderingen in de productspecificaties kunnen te allen tijde doorgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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AANSLUITSCHEMA 
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