Software licenses
TDS15240

Audio-IP Software licentie

Voor een complete integratie met multi-room/multi-source audio toestellen zonder complexe
bedrading en extra hardware, kan u de TDS15240 Audio-IP software licentie gebruiken.
Met deze licentie kan u met de TELETASK toetsenpanelen, afstandsbedieningen, standaard
drukknoppen, PC of mobiele toestel uw aangesloten audio systeem van overal bedienen.
Afhankelijk van het gebruikte toestel, kan specifieke feedback op de schermen getoond
worden: volume, artiest, album, …
Verschillende toestellen zijn al geconfigureerd in de PROSOFT bibliotheek en kunnen met
minimale configuratie gebruikt worden (Sonos, HEOS by Denon, NUVO, YAMAHA, B&O,
Bose Sound Touch, …). Raadpleeg de laatste versie van PROSOFT – AV-SOFT voor meer
technische informatio over de streaming audio integratie kijk ook op TELETASK professional:
https://professional.teletask.be/ Merk specifieke IP-strings, kunnen gemakkelijk aangemaakt
of aangepast worden in PROSOFT om zo alle mogelijke audiofuncties te kunnen besturen.
TOEPASSING
Besturing van gekoppelde audio / video IP systemen.
KENMERKEN
Algemeen
Met slechts één licentie kan u een ongelimiteerd aantal van IP
audio toestellen aan een Centrale Eenheid koppelen.
In alle gevallen max. 50 audio zones per installatie.
Max. 16 bronnen (per audio toestel).
Socket based serial HEX of ASCII string (geen http, xml,
json,…).
‘Ongelimiteerd’ aantal feedback/polling codes.
‘Test mode’ beschikbaar (3 dagen).
! Opmerking: Om audio toestellen op PC of mobiele toestel te
bedienen, kunnen bijkomende iGUI of GUI+ licenties nodig zijn.
! Opmerking: We adviseren om een audiosysteem van één merk
te gebruiken. Het gebruik van verschillende systemen in één
installatie is echter mogelijk, maar kan vooral bij SONOS
vertraging veroorzaken.

één installatie worden gebruikt, heeft elke centrale dat een
audio licentie nodig heeft, een afzonderlijke licentie nodig.
! Opmerking: In het geval van Heos (Denon) of Nuvo is de limiet
20 zones per centrale eenheid
! Opmerking: In het geval van Sonos of Bose is de limiet 8 zones
per centrale eenheid
INSTELLINGEN
Configuratie
Met PROSOFT Suite 3.4 of hoger.
Zie het TELETASK Technisch Handboek voor de integratie.
AFMETINGEN
Software licentie verpakt in een envelop.
175 B x 25 H x 5 D (mm).
NETTO | VERPAKT GEWICHT
0,090 kg | 0,130 kg
INHOUD VERPAKKING
TDS15240 licentie

! Opmerking: één licentie is aangesloten op één centrale.
Wanneer verschillende centrales met dezelfde .nbt-bestand in
AANSLUITSCHEMA
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