MICROS+: DOMOTICA OVER IP

DE EERSTE SCHAKEL UIT HET REVOLUTIONAIR “DOIP INSIDE” CONCEPT

Heden is de MICROS+ centrale eenheid
dé referentie in de domotica wereld.
Niet alleen biedt deze een zeer krachtige
processor en een sterk uitgebreid
geheugen, ook zijn een veelvoud aan
nieuwe domotica functies mogelijk. Het
is de eerste centrale eenheid die past
binnen het DoIP concept van TELETASK:
tweede generatie domotica. Dankzij de
integratie van de hiermee gepaard gaande
nieuwigheden kunt u uw creatieve bouwen woonideeën ten volle realiseren.

verbinding. Zo brengt de tweede generatie
van TELETASK domotica nieuwe oplossingen
en is het volledig toekomstbestendig.

DoIP staat voor “Domotics over IP”. De
tweede generatie domotica is immers
standaard voorzien van een Ethernet
aansluiting, de wereldwijde en open
standaard die boven alle andere standaarden
uitsteekt: universeel, merk ongebonden,
betrouwbaar, snel en betaalbaar...

De MICROS+ centrale heeft naast de vele
DoIP voordelen ook een ongeziene capaciteit.
Hierdoor biedt de centrale niet alleen meeren krachtigere domotica functies, ze voorziet
ook in aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden
van haar capaciteit voor het beheer van
lichtpunten, stopcontacten, motoren,
verwarming, koeling, toegangscontrole,
afstandsbediening, aanraakschermen,
audio, video- parlofonie, enz.

Het DoIP-concept maakt de integratie
van andere systemen mogelijk op uw
LAN-netwerk. Steeds meer en meer systemen
zoals audio, video, verwarming, koeling,
alarmsystemen, camera’s en vele andere
apparaten, zijn uitgerust met een Ethernet-
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Verder is uw slimme woning via de standaard
Ethernet-verbinding meteen aangesloten op
het internet. Zo zijn uw slimme- en mobiele
apparaten een krachtige interface om al
uw lichten, temperaturen, poorten, deuren,
gordijnen, zonwering, audio, camera’s en nog
veel meer te controleren. U kunt uw woning of
kantoor beheren vanaf uw smartphone, tablet
of PC, waar u ook bent in de wereld.

Met MICROS+ kiest u voor comfort, kwaliteit
en capaciteit. U kunt reeds bij de instapversie
genieten van elke mogelijke functie. Wijzigen

uw behoeften, dan groeit het TELETASK
DoIP concept modulair mee. Deze garantie
geven we reeds meer dan 30 jaar aan onze
wereldwijde klanten in meer dan 40 landen.
Ook in de toekomst staan we hiervoor garant.

aan de aanzienlijke capaciteitsuitbreiding.
Deze beschikt over de nieuwste functies,
een gedetailleerd log-bestand, verbeterde
faciliteiten, krachtige diagnostiek voor lokaal
beheer en beheer vanop afstand, enz….

TECHNISCH

MICROS+ is bovendien volledig compatibel
met de vorige generatie TELETASK
oplossingen. Al uw opgedane kennis en
ervaring uit het verleden is een goede
investering die niet verloren gaat. Het
systeem blijft volledig trouw aan het
MICROS, COMPACT en PROJECT concept.
Alléén is de ‘+’ er nu bovenop. Bestaande
installaties, ook al zijn deze meer dan 30
jaar oud, kunnen uitgebreid worden met de
nieuwste functies. Software upgrades zijn
regelmatig ter beschikking indien gewenst.

Elke bus mag tot 1 km lang zijn en kan tot 31
AUTOBUS interfaces bevatten. Wanneer u de
bussen uitbreidt tot vier, met behulp van de
optionele AUTOBUS extensie interface, kunt
u zelfs tot 124 businterfaces op het MICROS+
systeem aansluiten. Genoeg voor het beheer
van vele honderden bedieningspunten en
uitgangskringen. Als u betrouwbaarheid
op het hoogste niveau wil, kunt u deze op
eenvoudige wijze van elkaar ontkoppelen.

Bovendien hoeft de installateur niet ter
plaatse te zijn voor het verlenen van
support aan zijn klanten. De standaard
Ethernet-verbinding biedt de mogelijkheid
om zijn pc te verbinden met het
netwerk van zijn klant. Dankzij DoIP, is
een snelle, betrouwbare en betaalbare
klantenservice na verkoop beschikbaar.

De MICROS+ centrale heeft een dubbele
AUTOBUS aansluiting, Ethernet- en
USB aansluiting waardoor verschillende
aansluitconfiguraties mogelijk zijn. Via
Ethernet koppelt u het TELETASK domotica
systeem met elk standaard LAN netwerk.
Wired, maar desgewenst ook via uw Wi-Fi
router. Dit is geen optie, want Ethernet
is standaard voorzien op de MICROS+.
Met de USB aansluiting koppelt u de PC
rechtstreeks met het domotica systeem.

Een mooie woning, de grootste villa, een
kasteel, een bedrijf, een hotel… alles binnen
één concept. Het DoIP concept van TELETASK.
Samen met deze hardwarematige
uitbreidingsmogelijkheden wordt de
MICROS+ ook vergezeld met de nieuwste
PROSOFT SUITE die ondersteuning geeft

Stuk voor stuk wijzigingen die u het leven
als installateur/integrator eenvoudiger
maken, met een garantie op de hoogste
kwaliteit en betrouwbaarheid. De ‘+’ staat
dus ook voor een tevreden klant.
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