
 
 
 

C-500 

Geavanceerde Intercom Controller met extern doorverbinden en 
elektrisch slot bediening voor twee intercoms 

 
Met de C-500 is het mogelijk om tot twee intercoms op een bestaande 
telefoonlijn met een telefoon of telefoon installatie te delen. Oproepen 
vanaf de intercoms kunnen in huis worden beantwoord en u kunt 
bezoekers toegang verlenen door het toetsen van een DTMF code om 
het betreffende deurslot of toegangspoort te openen.  
 
De C-500 heeft een geïntegreerde telefoonkiezer voor 5 
telefoonnummers welke gekozen worden als de huistelefoon niet wordt 
beantwoord. Als de externe oproep bezet is of niet beantwoord kiest 
de C-500 tot nog 4 telefoonnummers.  
 
De huistelefoons worden tijdens “in gesprek” voorzien van wachttonen 
indien een intercom is geactiveerd. U zet het externe gesprek 
eenvoudig in de wacht via het # en spreekt met de bezoeker aan de 
intercom. Toets tijdens het intercom gesprek ** om het betreffende slot 
te bedienen en terug te keren naar het externe gesprek of toets een # 
om direct terug te keren naar het externe gesprek zonder een slot te 
bedienen. Bewoners kunnen ook naar de intercoms toe bellen om te 
monitoren of om de relais te bedienen via DTMF commando’s.  
 
De C-500 staat tot 6 sleutelloze toegangscodes toe en twee “eenmalige” toegangscodes per intercom. De C-500 levert 
optioneel verschillende beltonen om onderscheid te kunnen maken tussen de intercom oproepen en externe oproepen. Ook 
zijn twee ingangen voorzien als “Request to Exit” om voor vertrekkende gasten snel de deur te kunnen bedienen.  
 

 

 

Mogelijkheden 
 
● Laat enkelvoudige telefoons of een 1-lijns systeem een   
   telefoonlijn én tot twee intercoms delen. 
● Verschillende beltonen en pieptonen zorgen voor de  
   herkenning tussen de intercoms en externe oproepen.  
● Koppel tot vier C-500’s en beheer tot 8 toegangspunten. 
● Geïntegreerde telefoonkiezer voor 5 telefoonnummers  
   (als de huistelefoon niet beantwoord). Kiest automatisch  
   het volgende nummer na bezettoon detectie of niet  
   beantwoorden.  
● Twee relais (5A) met 1 of 2 cijfers commando’s.  
● Eenvoudig verbinden met een intercom via één toets. 
● Tot 6 vaste en 2 eenmalige toegangscodes te  
   programmeren per toegangspunt.  
● Automatisch beantwoorden voor op afstand  
   programmeren via de telefoon.  
● Twee ingangen beschikbaar voor “Request to Exit” en  
   direct extern doorverbinden.  
● Geeft wachttonen na activeren van een intercom terwijl  
   de huistelefoon in gesprek is.  
● Compatibel met de volgende intercoms en telefoons: 
    - E-10A, E-20B, E-30, E-40, E-50 intercoms 
    - K-1700-3 en K-1705-3 intercoms met toetsenbord 
    - 1900-7 en 1900-8D vandaalbestendige telefoons of  
      elke andere analoge telefoon met of zonder  
      toetsenbord. 

Toepassingen 
 
● Voeg 1 of 2 (uitbreidbaar tot 8) intercoms toe aan uw   
   standaard huis of kantoortelefoon voor; 
       - Deurcommunicatie         - Deur toegang 
       - Poort toegang                - sleutelloos toegang 
● Biedt commerciële of residentiele beveiliging door  
   tweeweg handenvrije communicatie bij de deur of  
   poort. 
● Koppelt in serie met een enkelvoudige telefoonlijn of  
   een vrije analoge netlijn poort van een telefoonsysteem. 
● Gebouwen met hoge mate van beveiliging. 
● Deursloten en poorten in combinatie met hotline  
   intercoms en toestellen 

Specificaties 
 
● 230VAC/15VAC – 1A voedingsadapter meegeleverd 
● Afmeting 133 x 104 x 44 mm 
● Gewicht 0.9kg 
● Omgeving : 0°C to 32°C, RH 5% to 95% (geen condens) 
● Aansluitfactor : 5 (komt overeen met 10 telefoons van 0,5) 

● Relais (2) 5A @ 30VDC / 250VAC maximum 
● Aansluitingen : (19) schroefklemmen 


