PICOS STARTER KIT
ONTDEK, CREËER, VERBIND.
BEGIN NU
Neem uw eerste stappen in de wereld van TELETASK domotica. Gebruik deze kit om ons merk te ontdekken
en uw eerste installatie te creëren. Ga vandaag nog aan de slag, alles wat je nodig hebt, zit in deze box.
De configuratiemogelijkheden zijn eindeloos: ‘s nachts de opritverlichting inschakelen
als iemand zijn huis verlaat, met één knop een feeststemming instellen die de
verlichting dimt, de muziek laat spelen en de temperatuur regelt.
Gebruik ons online trainingsplatform TT School (professional.teletask.be) of neem contact
op met uw lokale TELETASK-distributeur om u door het leerproces te leiden.

INHOUD VAN DEZE BOX
PICOS Centrale eenheid - TDS10009
• ethernetaansluiting
• 1 AUTOBUS-aansluiting
• Tot 31 extra interfaces (zie datasheet)
• Tot 10 gekoppelde DoIP-centrale-eenheden
• 16 relais
• 4 dimmers 0-10V
• 20 digitale ingangen
• 2 TELETASK sensoringangen
Voeding - TDS10132
• Voor centrale eenheid + AUTOBUS
• Ingang: 100-230VAC 50/60Hz
• Uitgang: 2A/12V
• Efficiëntie: 88%
AURUS-OLED Zwart - TDS12022BL
• 32 (4 x 8) capacitieve aanraaktoetsen
• Helder OLED display
• Keramisch bedrukt veiligheidsglas
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Terugmeldingszoemer + LED’s
Nachtverlichting
Ingebouwde temperatuursensor
Ingebouwde IR-ontvanger

IR-afstandsbediening - TDS12503
• Automatische kamerdetectie
• 8 configureerbare toetsen
per AURUS-paneel
• 8 gemeenschappelijke toetsen
AUTOBUS-kabel
• 1m snelle AUTOBUS-kabel meegeleverd
• 4 draden voor voeding en data
• Tot 1 km mogelijk
TELETASK Cloud
• Eenvoudige installatie
• Veilige connectie
• Service op afstand/diagnose/bediening

(extra kosten kunnen van toepassing zijn)
PROSOFT-configuratiesoftware
• Download op professional.teletask.be
• Gratis
• Voor altijd gratis updates
• Versleutelde wachtwoordbeveiliging
• 16 talen
TELETASK App iSGUI licentie - TDS15101
• Werkt op iOS, Android, Windows PC, macOS
• Automatische configuratie
• Tot 5 gelijktijdige verbindingen
Opleidingsmateriaal
• Technisch handboek in Engels/
Nederlands/Frans
• TT-school: Training filmpjes
• Datasheets van alle TELETASK producten

©, TELETASK, GENT, 2018

www.teletask.be
Nº BE008171-1

