Viking K-6000-DVA massa notificatie systeem
Informeer groepen personen automatisch per telefoon

De K-6000-DVA kan tot 1000 personen informeren in geval van een evenement of annulering,
school of bedrijfssluiting, etc.
De K-6000-DVA is ontworpen voor aansluiting op een analoge telefoonlijn, toestelpoort, ATA
adapter of FXS poort.
Om de unit te activeren belt een geautoriseerd persoon naar de K-6000-DVA en toetst de
6-cijferige pincode, selecteert het gewenste bericht (of neemt een nieuw bericht op) en start de
unit middels een DTMF commando (cijfertoets) om alle voorgeprogrammeerde telefoonnummers
in een groep te bellen.
Er kunnen 6 groepen van nummers worden geprogrammeerd.
Ook kan een commando alle groepen tegelijk starten.
Een bericht kan max. 1 minuut lang zijn.
De K-6000-DVA kan ook middels 8 optionele externe drukknoppen worden gestart.
-- knop 1-6 komen overeen met groep 1-6.
-- knop 7 start de unit voor alle groepen tegelijk
-- knop 8 annuleert gaande oproepen.
In het geval dat een nummer bezet is of niet beantwoord zal de K-6000-DVA dit / deze
telefoonnummer(s) blijven proberen nadat de lijst is doorlopen.
Voor kritische applicaties kan de K-6000-DVA worden geprogrammeerd om een reactie
(bevestiging) te ontvangen, de ontvanger dient dan een vooraf bepaalde DTMF toets (cijfertoets)
te drukken ter bevestiging dat het bericht is overgekomen.
De K-6000-DVA kan via de PC met USB of RS-232 seriële poort en meegeleverde software
worden geprogrammeerd.
NB: 1000 personen via de telefoon informeren neemt een significante tijd in beslag. Om het proces
te versnellen kunnen desgewenst meerdere units worden gebruikt op meerdere lijnen.

Mogelijkheden:
– Niet vluchtig geheugen (geen batterybackup vereist)
– Programmeer tot 1000 telefoonnummers van elk max. 14 cijfers
– 6 groepen met telefoonnummers
– 8 potentiaal vrije knopingangen voor groep activatie, All Call of stop
– Bel status detectie bepaald beantwoord of niet
– Tijd overgaan op gekozen nummer instelbaar
– Ter plaatsen of op afstand programmeren en opnemen
– Programmeer via de pc's USB poort, (RS-232 naar USB adapter meegeleverd)
– Tot 8 K-6000-DVA'S kunnen tegelijk aan 1 PC worden gekoppeld
– Master- en Slave-modus voor gebruik van meerdere units
– Activiteiten rapport beschikbaar
– Antwoord machine modus
– Opnemen en doorsturen modus
Toepassingen:
– Scholen
– Kerken
– Bedrijven
– Overheid
– Gemeenschap organisaties
Specificaties:
– Voeding: 230VAC - 12VDC adapter meegeleverd
– Afmeting: 211 x 160 x 46mm
– Omgeving: 0°C to 32°C (32°F to 90°F) RH=5% tot 95% (geen condens)
– Opnametijd: 6 berichten van 1 minuut elk
– Schroefklemmen voor drukknop ingangen
– RJ-11 jack voor analoge telefoonlijn / toestel aansluiting
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