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OPUS
DOMOTICA AANRAAKSCHERM MET INGEBOUWDE 
VIDEOFOON EN IP- CAMERA MONITOR

OPUS is een aanraakscherm waarmee u 
alle domotica functies kan aansturen en 
controleren. Maar het is ook uw video- 
deurtelefoon, quad camera monitor, 
intercom, telefoon en alarmklavier. 

OPUS is ontwikkeld voor grotere installaties 
waar op één of meerdere plaatsen een discrete 
centrale besturing van meerdere functies 
gewenst is. Het betreft zowel het sturen van 
verlichting, verwarming/koeling, zonweringen, 
gordijnen, poorten, muziek als de integratie 
met uw video-deurtelefoon, camera’s en het 
alarmsysteem. Het 7” kleurenscherm heeft 
daarom een hoge resolutie en is uiterst vlak 
zodat het past op elke vlakke wand. Optioneel 
kan OPUS ook op een bureel, keukenaanrecht, 
nachtkastje, enz… geplaatst worden door 
gebruik te maken van de afzonderlijk 
verkrijgbare tafelsteun (ref.TDS12075). Deze is 
gemaakt uit massief geborsteld aluminium in 
een stijlvolle mat- zwarte afwerking.

OPUS kan alle geïntegreerde functies 
in uw woning, appartement of gebouw 
besturen en visualiseren. U kan zo ook 
de buitentemperatuur, de temperatuur 
en vochtigheid in de wijnkelder of de 
watercondities van het zwembad controleren. 

U kan er ook klokinstellingen wijzigen en 
de verbruiksparameters van uw elektrische 
installatie op visualiseren. You can manage 
and visualise all integrated functions of your 
project.

DE GEBRUIKERSINTERFACE
Het OPUS scherm gaat automatisch aan 
bij benadering van een persoon of hand 
(instelbaar) en stelt u vier sneltoetsen ter 
beschikking zodat u meteen het scherm van 
uw keuze kan oproepen: Favorieten, Ruimtes, 
Functies en Camera’s.

Wanneer een bezoeker bij u aanbelt, dan 
kan u deze, afhankelijk van de functies 
van uw buitentoestel, automatisch op het 
scherm zien en desgewenst een handenvrije 
spreekverbinding openen. U kan al-dan-niet 
toegang verlenen. OPUS kiest automatisch 
voor u de juiste deur of poort. 

Maar OPUS is veel meer dan een deurtelefoon. 
U kan er ook uw audio systeem mee besturen. 
TELETASK ondersteunt ook enkele belangrijke 
streaming systemen van Nuvo, Sonos, Denon 
Heos, Bose, Bang & Olufsen, Yamaha en 
andere. Raadpleeg uw contactpersoon voor 
meer details over de ondersteunde producten.
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OPUS zal u ook op de hoogte brengen, door 
middel van twee ingebouwde miniatuur LED’s, 
wanneer er een alarm actief is (bijvoorbeeld 
medicijnalarm, garagedeur staat nog open, 
er loopt buiten iemand rond het huis...). De 
tweede LED informeert wanneer u een niet 
bekeken video-opname heeft van de video-
deurtelefoon.

Telefoon en intercom zijn ook aanwezig. 
Bovendien kan OPUS ook het codeklavier van 
uw alarmsysteem vervangen. 

Kortom, OPUS is een uiterst eenvoudig- en 
uniform bedieningssysteem met minimale 
verstoring van uw interieur.

TECHNISCH
• Plaatsing: 
Op vlakke oppervlaktes met de meegeleverde 
muurbeugel en vier schroeven of ‘als desktop’ 
mits de optioneel verkrijgbare tafelsteun ref. 
TDS12075.

• Aansluiting: 
- PoE (100 en 1000Gb) Ethernet. Voor de 
desktop versie is enkel een fijne kabel van 
3mm nodig voor de aansluiting op een RJ45 
stopcontact.
- OPUS werkt met elk type DoIP centrale 
eenheid.
- Spanningsvrije contactingang voor een 
lokale deurbel (appartementen). 
- Aantal OPUS schermen per installatie: 
maximaal 50
- Aantal ruimtes per OPUS: we raden aan om 
dit te beperken tot 50 (kan tot 500)
• Configuratie:
Met PROSOFT (3.8 of hoger) – gratis software 
pakket

Alle ruimtes en functies worden automatisch 
geconfigureerd en hebben geen configuratie 
nodig. Dit maakt OPUS up and running binnen 
enkele seconden nadat uw basisconfiguratie 
klaar is.

• Video-perlefoon:
VoiP - SIP client, ondersteunt RTSP and HTTP(S)

• Afmetingen: 
OPUS TDS12070: 203 x 117 x 17 mm

• Voeding: 
Via PoE (2,5W in stand-by; maximaal 9W); 
voeding is te voorzien door de LAN switch met 
PoE uitgang.

BESTELREFERENTIE
• TDS12070 (inclusief muurbeugel + 

installatiegids en handleiding)

• TDS12075 Tafelsteun (optioneel ; incl. dunne 
LAN kabel 3 meter)

OPMERKINGEN
Het video-deurtelefoon systeem dat OPUS 
ondersteunt is van het SIP- VoIP type. De 
video-deurtelefonie en andere SIP gebaseerde 
functionaliteiten zijn mede afhankelijk van de 
functionaliteiten van de gebruikte SIP server 
en het gebruikte buitentoestel. Vraag de lijst 
van ondersteunde buitentoestellen en hun 
functionaliteiten aan uw contactpersoon. Of  
consulteer de lijst teletask.be – professional 
(enkel toegankelijk voor geregistreerde 
professionelen)


