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Panel dotykowy AURUS-OLED – 4x8 przycisków (4 strony) 
 

TDS12022xx

 

AURUS-OLED to szklany panel dotykowy z 8 pojemnościowymi 
dotykowymi przyciskami. Cechuje go ukryta struktura menu z czterema w 
pełni konfigurowalnymi stronami (2 strony są standardowo 
zaprogramowane  jako strony kontroli audio i temperatury). 

Posiada on osiem (podświetlanych w nocy) diod informacji zwrotnej, 
wbudowany odbiornik podczerwieni dla zdalnej kontroli, brzęczyk oraz 
wbudowany czujnik temperatury dla kontroli temperatury w pomieszczeniu. 

AURUS jest dostępny w wersji czarnej, białej, złotej i aluminiowo szarej. 

Urządzenie może być montowane w pojedynczej puszce ściennej, pionowo 
lub poziomo. Nawet po instalacji pozycja pionowa lub pozioma może 
zostać w każdej chwili szybko zmieniona.  

Zastosowanie:  Interfejs kompatybilny z magistralą AUTOBUS  

Charakterystyka: Ogólna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numery zamówień: 

Naturalny szklany panel przedni, ceramiczne tło, 
drukowane i termicznie hartowane. 

8 pojemnościowych dotykowych przycisków. 
Ukryta struktura menu (3 dodatkowe strony, z 
których 2 są standardowo zaprogramowane jako 
strony audio i temperatury – każdą stronę można 
dostosować pod życzenia klienta korzystając z 
pakietu PROSOFT) 

Ukryty przycisk z funkcją czyszczenia (długie 
naciśnięcie na środkowy ukryty przycisk menu) 

Wbudowany odbiornik podczerwieni dla zdalnej 
kontroli (TDS12051, TDS12502) 

Wbudowany czujnik temperatury dla kontroli 
temperatury w pomieszczeniu (ogrzewanie 
podłogowe, wentylacja i klimatyzacja) 

Brzęczyk 

 

TDS12022WH   biały 

TDS12022BL     czarny 

TDS12022AU    złoty 

TDS12022LG     szare aluminium 

 

Ustawienia: Konfiguracja Przy pomocy pakietu PROSOFT 

Funkcje czujnika T° obsługiwane przez wersję 
PROSOFT V3.2 i nowsze. 

 Adres AUTOBUS Przez przełączniki obrotowe ROT1 + ROT2 
(“Dziesiątki” & “Jedności”) 

AURUS używa tylko 1 adres magistrali AUTOBUS) 

 Zworki Opornik zakończeniowy. Używany gdy interfejs jest 
ostatnim interfejsem na kablu magistrali AUTOBUS.

Instalacja:  Umieszczany w pojedynczej puszcze ściennej. Dla 
ścian z cegły nr ref.: TDS90000, dla ścian z płyt 
gipsowych nr ref. TDS90000PB.  

Może zostać zamocowany w pozycji pionowej lub 
poziomej. Aby zmienić orientację po instalacji 
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należy umieścić płaski śrubokręt w przeznaczonym 
do tego otworze. 

Połączenia: AUTOBUS Za pomocą specjalnego kabla podłączeniowego (w 
zestawie). 

 Podczerwień Na magistrali AUTOBUS (zielony przewód) 

Zużycie energii:  Max. 105  mA 

Wymiary:  90szer.  x 140wys. x 11 grubość na ścianie (w mm) 

Waga netto | brutto:  0,320 kg |0,400 kg 

Schemat Połączeń:  
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