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PICOS DEMOKOFFER
ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VOOR EEN GESLAAGDE 
OPLEIDING, TEST EN DEMO

Bent u op zoek naar de perfecte opleidings- 
en demonstratietool, ontdek dan deze 
multifunctionele PICOS demokoffer. 
Naast alle basis domoticafuncties, bevat 
deze robuuste en compacte koffer ook de 
laatste technologische hoogstandjes.

Wenst u uzelf of uw integratieteam te 
introduceren in de wereld van de TELETASK 
producten, stop dan gewoon de stekker in 
het stopcontact en u bent klaar. U wilt uw 
klant overtuigen van de mogelijkheden en 
de flexibiliteit van de TELETASK oplossingen, 
neem dan deze koffer mee in de wagen en 
breng een volledig werkende woning tot 
bij uw klant. Urenlange tot niets leidende 
verkoopsgesprekken behoren tot het 
verleden. In slechts 10 minuten kan u nu een 
geloofwaardige en praktische demonstratie 
geven dankzij deze demokoffer zonder 
dat uw klant zich hoeft te verplaatsen.

INHOUD
• Het kloppend hart van deze demokoffer is 
de compacte PICOS centrale die alle DoIP* 
functies aan boord heeft. De koffer bevat een 
volledige werkende woning met TELETASK 
installatie die gebruikt kan worden door- en 
voor- zowel starters als gevorderden. Bevat:

• TDS10009  PICOS Centrale eenheid

• TDS10132 Voeding

• TDS12022BL AURUS-OLED

• TDS12025BL AURUS-2 SENSE

• TDS12503 IR Afstandsbediening

• TDS15101 Licentie voor iSGUI

• TDS15105 Licentie voor GUI+

• (4G) WiFi Router (SIM-card 
niet meegeleverd)

• IP-camera
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MEER NOG...
De volledig operationele woning in de 
koffer is voorzien van LED’s en kleine 
drukknoppen die u een eenvoudig, snel 
en correct beeld geven van een aantal 
smarthome aspecten, zoals verlichting 
(schakelen en dimmen), gordijnen/
zonweringen/ verwarming/koeling, enz.…. 

Op dit interactieve paneel kan de installateur 
zijn PROSOFT installatie controleren en 
oefenen. De meeste TELETASK functies 
kunnen hierop worden getraind. Daarnaast 
kunt u deze demokoffer modulair uitbreiden 
met elke gewenste TELETASK interface door 
het gebruik van de vrije AUTOBUS aansluiting. 
Daarenboven voorziet het ingebouwde LAN 
in de nodige verbindingsmogelijkheden en 
een draadloze demo op uw smartphone.

Deze koffer bevat onder andere een AURUS-2 
SENSE en AURUS-OLED toetsenpaneel. 
Naast het weergeven van boodschappen 
en alarmen, kunnen ook de waarden van de 
ingebouwde licht- en temperatuursensoren 
hierop worden weergegeven. 

De TDS56409 demokoffer is voorzien van de 
nieuwste technologische snufjes waardoor 
de commerciële waarde van dit product 
stijgt. Dankzij de ingebouwde Wi-Fi router 
kunt u bij uw klanten thuis een uitgebreide 
demo geven. Tijdens uw demonstratie zal 
ook u kunnen genieten van de voordelen 
van de draadloze configuratie. Hierdoor kunt 
u ook een volledige demonstratie geven 
van de mogelijkheden van de GUI+ en 
iSGUI. De inbegrepen GUI+ licentie maakt 
de afstandsbesturing vanaf de PC mogelijk. 
Met de iSGUI en GUI+ kunt u ook een 
voorstelling geven van de mogelijkheden 
van de ingebouwde IP camera. 

Als u de spraakbesturing wilt 
demonstreren, kunt u de VOICE CONTROL 
subscriptie (TSF16120) aanschaffen. 
Met Amazon Alexa of Google Home 
maakt u de demonstratie volledig. 

*DoIP: Domotics over IP
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