
 
 
 
 
VIKING E-50 compacte intercom serie met kleuren camera 
 
De E-50 serie video deur intercoms zijn compacte, weer en vandaalbestendige intercoms 
ontworpen voor handenvrij tweeweg spraak verkeer en kleuren video beelden van de persoon 
aan de deur of poort. Door zijn compacte maat is de E-50 eenvoudig op deur posten te 
plaatsen of op locaties waar een gebrek aan ruimte is.  
De E-50 is in aantrekkelijke afwerkingen leverbaar om te kunnen afstemmen op de gebruikte 
omgevingsmaterialen.  
 
E-50-SWH: satijn witte frontplaat met duurzame U.V. bestendige coating 
E-50-SBK: satijn zwarte frontplaat met duurzame U.V. bestendige coating 
E-50-BRO: brons frontplaat 
E-50-MES: messing frontplaat met duurzame U.V. bestendige transparante hoogglans coating. 
E-50-RVS: RVS geborstelde (satijn) frontplaat van duurzaam RVS 
 
De E-50 deur intercom kan op twee manieren worden aangesloten: 
-- op een vrije analoge toestelpoort van een telefooncentrale, waarbij deze toestelpoort is 
   geprogrammeerd als hotline (centrale kiest automatisch de oproepgroep) 
-- direct op een analoge netlijn met gebruik van de Viking K-1900-5 Hotline kiezer 
 
U kunt de E-50 serie aansluiten op een toestelpoort geprogrammeerd als hotline of door 
toevoeging van de K-1900-5 hotline kiezer wanneer de telefoonlijn dit niet ondersteunt.  



 
Middels de optionele Viking C-200 / 250 deur controller kunt u de E-50 delen op een 
bestaande telefoonlijn en via de aanwezige telefoons de deur bedienen alsof u een normale 
telefoonoproep ontvangt. 
 
De E-50 serie heeft een geïntegreerde hoge resolutie video camera, microfoon en luidspreker 
volume regeling, selecteerbare auto answer en intelligente belstatusdetectie voor automatisch 
verbreken als het gesprek ten einde is.  
 
Voor gebruik in extreme weersomstandigheden of schadelijke atmosfeer is de E-50 serie ook 
in Enhanced Weather Protection (EWP) uitvoering leverbaar. 
 
Toepassing 
- Deur en poort communicatie. 
- Commercieel en industriële toegangscontrole. 
- Te gebruiken op interne toestelpoorten (geprogrammeerd als hotline). 
- Te gebruiken op netlijnen of toestelpoort in combinatie met K-1900-5 Hotline dialer. 
- Te gebruiken met C2000 deur- en poortcontroller om tot 4 intercoms op een telefoonlijn  
   te delen. 
 
Overzicht 
- Geïntegreerde kleuren video camera met wijde kijkhoek (70º) en kantelbaar (30º) in vier 
  richtingen en een hoge resolutie van 450 tv lijnen. 
- Audio en video verkeer over een CAT5 kabel (NB: Geen de E-50 is geen IP-camera; de CAT-5kabel 
  dient voor transport van telefoonaansluiting, camera en voeding; niet aansluiten op een switch) 
- Compacte afmeting van 123.8mm x 79.4mm x 4.6mm (excl. opbouwbak) 
- Standaard inclusief inbouwdoos 
- Opbouwplaatsing mogelijk middels optionele opbouwbak VE3x5 
- Weerbestendigheid: Mylar luidspreker, frontplaat afdichting, mic en luidspreker afdichting, 
   intern gesloten (IP67) drukknop, gesloten cameralens, elektronica van camera is ingegoten, 
   RVS montage materiaal en UV stabiele coating. 
- Ook in EWP (Enhanced Weather Protection) uitvoering leverbaar. 
- Vandaalbestendigheid : messing of RVS frontplaat, RVS drukknop, RVS bescherm rooster, 
  krasvaste coating, kras en slagvaste cameralens. 
- Microfoon en luidspreker volume regelaars. 
- Programmeerbare intelligente belstatus detectie voor automatisch verbreken op cpc, stilte, 
  bezettoon of time-out. 
- Programmeerbare (mic/luidspr.) schakeltijd 
- Selecteerbare auto answer.  

 


