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TDS99019 PICOS Starter kit 
Zet uw eerste stappen in de TELETASK domotica wereld. Gebruik deze kit om het 
systeem te ontdekken en uw eerste installatie te realiseren. Ga nu aan de slag met deze 
luxe box. Alles wat u nodig heeft zit erin! 
De configuratie mogelijkheden zijn eindeloos: schakel de ledspots in de zitkamer of 
opritverlichting wanneer 's avonds iemand het huis verlaat of stel een feest-sfeer in met 
één druk op de knop die de lichten dimt, schakelt de muziek en activeert de airco. Met 
de meegeleverde mobiele app-licentie kan u ook alles bedienen vanaf uw smartphone 
en tablet. Of voeg een spraakassistent en Voice Control abonnement toe (niet 
inbegrepen) en bedien de eetkamer LED's, enz... met uw stem. 
U kan alles on-line leren via het platform “TT School” (www.professional.teletask.be; 
volledige training in de Engelse taal) of neem contact op met uw lokale TELETASK 
verdeler voor een opleiding en begeleiding door het volledige leerproces. 
 

TOEPASSSING 
Opleiding en introductie tot de TELETASK omgeving 

EIGENSCHAPPEN 
Inhoud 
• PICOS Centrale eenheid - TDS10009 
• Voeding 12VDC/2A - TDS10132 
• AURUS-OLED Zwart - TDS12022BL 
• IR afstandsbediening - TDS12503 
• 1m AUTOBUS kabel 
• TELETASK App iSGUI Licentie - TDS15101 

INSTALLATIE 
See drawing.  

AFMETINGEN 
545 B x 420 D x 80 H (mm) 

NET | BRUTO GEWICHT 
2.44 kg |3.36 kg 

OMGEVINGSCONDITIES 
Opslag: (zonder condensatie of ijs)  
Temperatuur: -20°C tot +65°C max. 
Relatieve vochtigheid: 5% tot 85% max. 

Werking (zonder condensatie of ijs) 
Temperatuur: 0°C tot +50°C max. 
Relatieve vochtigheid: 5% tot 80% max. 

SCHEMATISCHE VOORSTELLING (DE DOOS BEVAT DE ZAKEN BINNEN HET KADER, GSM NIET INBEGREPEN) 

 

http://www.professional.teletask.be/
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