VIKING C-250 Geavanceerde Deurintercom controller
Voegt een intercom toe aan een bestaande telefoonlijn met deurcontact functie en extern uitbellen
De C-250 Controller maakt het mogelijk om een intercom toe te voegen aan een analoge
bestaande telefoonlijn.
U kunt de intercom oproep via de zelfde telefoonlijn in huis beantwoorden en met de bezoeker
spreken en binnen laten door een druk op een toets.
Middels de ingebouwde telefoonkiezer kan eventueel extern worden uitgebeld als er intern niet
wordt beantwoord. De C-250 kan tot 5 externe telefoonnummers bellen. De C-250 geeft bij
activatie wachttonen over de intercom als de telefoonlijn in gebruik is.
Ook kan men naar de intercom toe bellen om te monitoren.
Relais contacten zijn voorzien om een deuropener, een extra deurbel of camera te bedienen.
Toepassing
– Voegt een intercom toe aan uw huis- of kantoortelefoon om deurcommunicatie mogelijk te
maken.
– Biedt commerciële of residentiële veiligheid door twee weg communicatie met de deur of poort.
– In serie gekoppeld met de telefoonlijn
Specificaties
– Geschikt voor analoge telefoonlijn
– Voedingspanning : 13.8 – 15VAC 1A adapter inbegrepen
– Afmeting : 133 x 104 x 44mm
– Verzendgewicht : 0.9 Kg
– Omgeving : 0°C to 32°C bij RH 5% to 95% (geen condens)
– Relaiscontact : 5A @ 30VDC / 250VAC max.
– Aansluitfactor (naar telefoon): 5 (k.o.m. 10 toestellen van 0.5)
– Spreekspanning : 32VDC
– Aansluitingen: (12) schroefklemmen

Mogelijkheden
– Deelt een enkelvoudige telefoon met een intercom op één analoge telefoonlijn.
– Huistelefoon belt normaal bij externe oproepen en aangepast vanaf de intercom.
– Compatibel met de volgende intercoms: E-10A, E-20B, E-30, E35, E40, E50, D40
– Geïntegreerde telefoonkiezer voor 5 telefoonnummers
– Geïntegreerd deur relais met 1 of 2 cijferige commando
– Op afstand programmeerbaar
– Trigger ingang voor Request to Exit (REX)
– Compatibel met de volgende intercoms: E-10A, E-20B, E-30, E35, E40, E50, D40, 1500 / 1900
telefoon toestellen of elk willekeurige analoge telefoon

