
Viking E-1600-50/53-IP intercom VoIP met PoE 
E-1600-50-IP Intercom set voor VoIP met PoE  
 
 

 

E-1600-50-IP Intercom 
 
De E-1600-50-IP wordt standaard geleverd als set bestaande uit de print, een luidspreker, een 
microfoon, een drukknop, een 5mm LED, een handleiding en software. Alle genoemde 
componenten zijn reeds verbonden met de print via een connector en zijn allemaal hardware 
compatibel met het oude (analoge) chassis.  
De print heeft een geïntegreerd relais (2 Amp) welke op afstand kan worden bediend tijdens de 
verbinding voor bijvoorbeeld een deuropener. 
Of gebruik het contact voor CCTV-camera sturing. 
 



Viking E-1600-53-IP Board only IP intercom  
Board only voor ombouw analoog naar VoIP  
 

 
 

E-1600-53-IP Board only IP intercom print 

De E-1600-53-IP is een ‘Board only’ (alleen print) en kan worden gebruikt om een analoge E-1600/ 
E-30 serie intercom om te bouwen naar een IP versie. Deze IP print is 1 op 1 uitwisselbaar met 
een analoge print en koppelt met alle bestaande componenten zoals de luidspreker, microfoon, 
drukknop, LED, etc. Omschakelen van analoog naar IP kan in een mum van tijd zonder 
verbouwing aan pand of zuil.  
Nieuw in de IP serie ten opzichte van de analoge serie is een geïntegreerd relais (2 Amp) welke 
op afstand kan worden bediend tijdens de verbinding voor bijvoorbeeld een deuropener.  
Of gebruik het contact voor CCTV-camera sturing.  

 

Algemeen 

De E-1600-50/53-IP intercom is voorzien van een ingebouwde kiezer voor vijf telefoonnummers. 
Deze telefoonnummers kunt u, net als de overige programmeringen, ter plaatse of op afstand 
programmeren via de telefoon of via de meegeleverde (pc) software met netwerk scanner. Uit 
veiligheidsoverwegingen kunt u de E-1600-50-IP alleen programmeren met behulp van een zelf in 
te stellen pincode. 
 
De E-1600-50-IP is geschikt voor VoIP verbindingen (SIP) en is compatibel met de meest 
gangbare pbx'en zoals Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom 
PBX, Grandstream en vele anderen.  
Het installatiegemak wordt vergroot doordat de intercom de benodigde voeding van de ethernet 
aansluiting haalt (PoE). Bovendien bewaart het E2 geheugen al uw programmeringen. Wanneer u 
de E-1600-50-IP loskoppelt is het dus niet nodig om alle programmeringen opnieuw in te stellen. 
 
Voor extreme (buiten) omgeving of corrosieve atmosfeer is de E-1600-50-IP ook leverbaar als 
Enhanced Weather Protection (EWP). De EWP versie is voorzien van diverse afdichtingen, 
schuine afgesloten microfoon tule, gesloten cellenschuim afdichting, IP67 drukknop, hand 
gesoldeerde en met siliconen gesloten verbindingen, connectoren gevuld met anti corrosieve gel, 
en ingegoten elektronica (urethane). 

 



• 1 drukknop voor maken en annuleren gesprek (instelbaar). 
• Relais voor deurslot / CCTV/ signalering 
   - maximaal 60W 
   - maximum voltage 220VDC, 250VAC 
   - rating: 2A@30VDC, 0.6A@110VDC, 1A@125VAC 
• Diagnostische rapporten via email (test comm, mic, luidspr.) 
• Voedingsspanning via Power over Ethernet (PoE). 
• Weerbestendig : Mylar luidspreker, afdichtingen, intern gesloten drukknop. 
• Automatic Noise Canceling (ANC) voor goede werking bij lawaai. 
• Programmeerbare maximale gesprekstijd. 
• Automatisch aannemen instelbaar via dip switch. 
• Software met scanner voor configuratie meegeleverd 
   (Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 /Windows Vista SP2 /Windows 7 32-64 bit /Windows 8) 
• SIP compatibel met o.a. Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), 
  Snom PBX, Grandstream en vele anderen. 

 



 

Maten in millimeters 


