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AUDIO | VIDEO BESTURING
EEN STRELING VOOR OOG EN OOR

Terwijl u in de woonkamer geniet van de 
nieuwste Spotify, Deezer, ... afspeellijst op 
de TELETASK geïntegreerde luidsprekers, 
is het wereldwijde web uw audiobron. Uw 
audiosysteem is verbonden met het internet 
en u kan het bedienen op uw TELETASK-
aanraakschermen en mobiele app of zelfs 
met uw stem. Dankzij de integratie met alle 
andere functies zoals verlichting, gordijnen, 
verwarming/koeling, enz... , speelt uw 
audiosysteem in een hogere klasse.

We bieden u dankzij deze integratie 
een gebruiksvriendelijke en intuïtieve 
gebruikersinterface zodat iedere huisgenoot 
deze makkelijk kan bedienen.

TELETASK biedt u integratie-oplossingen van 
budgetvriendelijk tot de meest exclusieve 
multi-room/ multi-source audiosystemen. 
Stel u voor, luisteren naar het radionieuws in 
de keuken, terwijl er klassieke muziek in de 
douche speelt enz

Vandaag zijn de meeste audiosystemen 
van het streaming type en kan TELETASK ze 

beheren door middel van een eenvoudige 
LAN koppeling tussen beide systemen. Via 
de exclusieve TELETASK toetsenpanelen 
kan u de meeste state-of-the-art streaming 
audiosystemen bedienen. Dit zowel qua 
radiostations als voor het beheren van een bijna 
onbeperkt aantal audiotracks die eventueel 
gecatalogeerd kunnen zijn in uw favoriete 
afspeellijsten. Alle basis- audiofuncties zijn nu 
beschikbaar  op uw TELETASK toetsenpanelen: 
aan/uit, bronselectie, volume omhoog/
omlaag, volgende/vorige track en ook zowat 
elk radiostation ter wereld. Bovendien krijgt u 
de track en artiest info te zien op het TELETASK 
display. 

BEDIENING 
Het besturen van uw A/V toestellen kan 
gebeuren door middel van een eenvoudige 
drukknop, een TELETASK toetsenpaneel 
of aanraakscherm, een iPhone of Android 
Smartphone, tablet of zelfs op uw PC. 
Vergeet afzonderlijke drukknoppen of 
bedieningspanelen voor verlichting, gordijnen, 
audio,… 

Audio controle via AURUS OLED
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U regelt alles vanop één toetsenpaneel dat 
met uw verdeelbord verbonden is via een 
eenvoudig kabeltje in de muur. TELETASK 
houdt uw wanden steeds stijlvol en 
architecturaal sober.

Ook thuiskomen met uw favoriete muziek 
behoort nu tot de mogelijkheden. Uw favoriete 
audiobron start van zodra het TELETASK 
domotica systeem uw toegangsbadge heeft 
herkend. Of start gewoon  in de badkamer 
van zodra een aanwezigheidsmelder u heeft 
opgemerkt...

En wat dacht u van een ontspannen avondje 
met vrienden waarbij u in alle rust de vooraf 
bepaalde playlist laat afspelen? Enkel drukken 
op de gewenste sfeertoets en u kunt genieten 
van een avond in de juiste stemming. Licht, 
muziek, temperatuur,… Comfort zonder 
zorgen.

AFSTANDSBEDIENING
Dit kan uw smartphone of een tablet zijn. U 
kan deze overal mee naartoe nemen, zodat 
uw audiobediening er ook is. In uw stoel, bed 
en bureau, en waarom ook niet in de tuin om 
de terras luidsprekers te bedienen ... en de 
verlichting, stopcontacten, zonwering, enz... 
Binnenshuis kan u ook gebruik maken van 
de compacte IR-bediening die 2 x 8 knoppen 
heeft en makkelijk op maat  configureerbaar is. 
Voor als uw GSM even zoek is of op rust gezet, 
voor quality time.

TECHNISCH 
Met de TDS15240 Audio-IP-licentie kan u 
een reeks specifieke streaming gebaseerde 
audiosystemen bedienen. U hebt slechts één 
licentie per installatie (centrale eenheid) nodig 
en u kan een quasi onbeperkt aantal apparaten 
beheren. 
De TDS15064 IR-COOKIE interface heeft 
de mogelijkheid om IR-commando’s te 
genereren naar een traditioneel audiotoestel, 
tv-set of ander apparaat met ingebouwde 
IR-ontvanger. Uw systeemintegrator kan de 
IR-codes onmiddellijk voor u invoeren en 
steeds wijzigen.

ONDERSTEUNDE 
AUDIO SYSTEMEN
IP integratie: Zowel bekabelde als via 
Wi-Fi aangesloten streaming-systemen 
kunnen worden geïntegreerd. De meest 
populaire zijn van Sonos, Denon-Heos, Bose 
Soundtouch, Nuvo, Yamaha, B&O, .... Vraag 
uw systeemintegrator of uw systeem wordt 
ondersteund. 

IR-controle: vrijwel alle merken en systemen 
die op de markt beschikbaar zijn, worden 
ondersteund.

BESTELREFERENTIES
TDS15240 Audio-IP software licentie
TDS14065 Universele aanleerbare IR 
zender voor A/V en AC besturing
TDS12503 Discrete infrarood 
afstandsbediening

Audio controle via iSGUI app 
voor Android en iOS.


