
Viking E-30-IP intercom voor VoIP met PoE 

 
Beschrijving 

De E-30-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. Uit veiligheidsoverwegingen 
kunt u de E-30-IP alleen programmeren met behulp van een zelf in te stellen pincode. 
 
De E-30-IP is geschikt voor VoIP (SIP) netwerken en is compatibel met de meest gangbare IP-
pbx'en zoals Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, 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-30-IP loskoppelt is het dus niet nodig om alle programmeringen opnieuw in te stellen. 
 
De spat waterdichte en vandaalbestendige E-30-IP wordt standaard geleverd als inbouwversie incl. 
kunststof inbouwdoos maar er is tevens een optionele opbouwbehuizing type VE-5x5R 
verkrijgbaar. Met het geïntegreerde relais (2 Amp) kunt u op afstand een deur of slagboom 
openen tijdens de verbinding of gebruik het contact voor CCTV sturing.  
 
Voor extreme (buiten) omgeving of corrosieve atmosfeer is de E-30-IP ook leverbaar met 
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 
• RVS316 front van hoge kwaliteit 
• Diagnostische rapporten via email (test comm, mic, luidsp,) 
• Voeding: Power over Ethernet (PoE). 
• Weerbestendig : Mylar luidspreker, afdichtingen, intern gesloten drukknop. 
• UV stabiele behuizing en gecoate elektronica. 
• Automatic Noise Canceling (ANC) voor goede werking bij lawaai. 
• Programmeerbare maximale gesprekstijd. 
• Automatisch aannemen instelbaar via dip switch. 
• Kunststof inbouwdoos meegeleverd 
• Opbouwbehuizing beschikbaar type VE-5x5R 
• SIP compatibel met o.a. Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), 
   Snom PBX, en vele anderen. 

 

 

 




