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Cine este TELETASK?

TELETASK este un producator de 

produse și soluții pentru automatizări. 

Integrarea funcțiilor de zi cu zi cum ar 

fi iluminatul, încălzirea, răcirea și 

multe altele … pentru o viață mai 

sigură și mai confortabilă. 



Cine este TELETASK?

Înființat în 1984.

A început cu design personalizat, 

numai pentru proiectele 

exclusiviste.

TELETASK garantează soluții fiabile 

și de perspectivă pentru aplicații 

domotice. 





Cine este TELETASK?



Cine este TELETASK?

FOTO’s van verdelers



Certificate:

Declarația CE (rapoarte de testare 

pentru cele mai multe produse, 

disponibile la cerere)

GROSR

Respectarea RoHS

Respectarea REACH

Certificat ISO9001 – 2008

Garanția 3 ani (cu excepția MMA 

and MAIOR)



Automatizarea sistemelor integrate reprezintă un ansamblu de echipamente destinate 

controlului automat, supravegherii centralizate și locale a diferitelor subsisteme care 

echipează cladirea .

Scopul automatizării este de a crește nivelul de confort, de securitate, de comunicare și 

managementul energiei.

Ce este automatizarea?



Soluții traditionale (independente)

Ce este automatizarea?

Integrarea



Ce este automatizarea?

DESIGN – UȘOR DE FOLOSIT



Iluminat, rulouri, porți

Încălzire, răcire, ventilație

Securitatea, siguranță

Managementul energiei

Audio, TV, camere, telefon video

Ethernet Standard – Interfață Internet 

Control Acess 

Stări de spirit, ceas

...

Ce este automatizarea?



Produse & soluții



100% Sticlă naturală

Tehnologie capacitivă (soft touch)

Receiver telecomandă incorporat

Senzor temperatură în cameră incorporat

(cu excepția AURUS-TFT)

Poate fi încastrat (opțional)

Familia AURUS



Montare normală: 

Suportul de perete necesar 

este inclus.

Compatibilă cu aproape orice 

doză.

Montare pe perete:

Compatibilă cu toate 

produsele AURUS

Pentru renovare sau 

industrial.

TDS90035

AURUS opțiuni de montare



Încastrat :

Bloc special pentru a 

montarea Aurus în perete.

TDS90030

pentru ecranele tactile     
AURUS dreptunghiulare.

TDS90032

pentru ecranele tactile     
AURUS pătrate.

TDS90031

Folosit pentru montajul 
îngopat în tencuială. 

AURUS opțiuni de montare



Conceptul DoIP.

DoIP = Domotica prin IP.

MICROS+ și NANOS sunt unități 

centrale compatibile DoIP.

Conexiune standard Ethernet.

Folosit pentru:

Aplicațiile TELETASK: iSGUI.

Configurare de la distanță.

Diagnosticare de la distanță.

Configurare descentralizată 

pentru instalații profesionale

(hoteluri, birouri, mediul 

industrial, clădiri).



Conceptul DoIP.



Turn de control



Bazele turnului de control.

Software de supraveghere pentru:

Orașe inteligente.

Spații comerciale inteligente.

Case inteligente.

Blocuri inteligente.

Clădiri inteligente.

Monitor alarme tehnice.

Supraveghere video.

Acces control.

Control de la distanță al
automatizărilor din clădirea 
inteligentă.

Managementul energiei +

Centralizare inteligentă (“Clădiri 

inteligente”).
Image subject to creative common law 



GUI+

= Interfață Grafică Utilizator 



GUI+



GUI+



Aplicația iSGUI.



Integrare Audio & video

Pornește cd-player-ul, sau scade 

volumul dintr-un buton standard 

din bucătarie.

Interfață Audio IP.

Interfață universală IR & RS232 

entru echipamente audio/video 

profesionale. 

TELETASK MMA4 & MMA8:

Multi-incapere/multi-sursă.

MP3 player, fluxuri în rețea și 

USB.

Foarte ușor de configutat.





Integrarea Airco.

Încălzire, răzire, control 

automat căldură/racire, 

ventilație

Majoritatea brandurilor

150 de unități diferite (interior-

exterior) sunt compatibile 

(majoritatea sistemelor VRV 

și VRF)

Integrarea over IP, Modbus, 

Lon-bus și sistemul proprietar

de bus.



Acces control integrat.



Sistemele nu sunt sensibile la 

fluctuațiile de tensiune și 

schimbările de frecvență.

Sistemul funcționează de la 84-

250VAC / 40 până la 400Hz.

Interfețele sunt implicit protejate la 

supra-sarcină.

Back-up nelimitat (în cazul penelor

de energie electrica).

Implicit DoIP (Standard Ethernet).

Sincronizare ceas automată prin 

IP (ora exacta mereu).

Trimite E-mail/SMS la 

evenimente...

Avantaje tehnice



Tabloul electric



Instalație clasică versus 

TELETASK



Topologia cablării: stea / bus



Nu exista conexiuni harware între INTRĂRI ȘI IEȘIRI.

Conexiunea se face prin software.         !!!!   = FLEXIBILITATE !!!!

Relaționarea intrări – ieșiri



Referințe

















Cercetare continuă



Sistemele actuale TELETASK sunt 

pregătite pentru rețelele inteligente de 

energie și conțin un algoritm software 

inteligent de echilibrare a energiei 

rezidențiale (REB).

Program de cercetare si

dezvoltare a rețelelor

inteligente de energie.



Ce este?

Control inteligent al luminilor 

electrice

Consum redus de energie 

Energie generată local (soare, 

vânt...)

Confort ridicat la un preț accesibil

De ce?

Costul de energie crește rapid

Probleme cu alimentarea (rețea) 

de energie electrică

Trecerea la rețele inteligente

REB



Rețele inteligente



Contoare inteligente (20% energie verde până în 2020)

Cerere și oferă echilibrată datorită tarifelor dinamice

Rețele inteligente – Case inteligente



Adaptarea ofertei la cerere



Foloseste energie verde 

generată.

Incepând cu mașina de 

spălat, uscătorul, mașina 

de spalat vase....

Pornește cei mai mairi 

consumatori când 

costul energiei este 

redus.

Incarcare masini electrice

Stocarea energiei 

nefolosite

Limitarea intervenției 

utilizatorului final.

Pregătirea rețelelor inteligente



Demo TELETASK GUI+



Demo TELETASK GUI+



Mai multe despre TELETASK

30 ani experiență în sistemele de 

automatizări.

Preocupare pentru design & 

tehnologii inovative.

Deschis pentru alte sisteme prin

IP, RS232, 0/1-10V, DMX, DALI, 

…

Materiale exclusiviste și de înaltă 

calitate cum ar fi sticla călită și 

ceramica imprimată.

Dezvoltare continuă. Adesea în 

cooperare cu universitățile.

www.teletask.eu



Mai multe despre AA TEHNIC

AA Tehnic este o companie 

înfiintata în anul 2006 care ofera 

soluții integrate pentru instalații 

electrice, sisteme de securitate, 

rețele de date, comunicații și 

sisteme pro audio și lumini.

www.aatehnic.ro

http://aatehnic.ro/


TELETASK România

Lider de piață in soluții integrate

www.teletask.eu

www.aatehnic.ro

Ai nevoie de mai multe informații? Contactati-ne la
office@aatehnic.ro

http://www.teletask.eu/
http://www.aatehnic.ro/
http://aatehnic.ro/

