VIKING K-1200 Intercom met 12 drukknoppen en deurrelais
VIKING K-1205 Intercom met 12 drukknoppen en deurrelais en camera
De K-1200 intercom is een tweeweg handsfree telefoon met 12 druktoetsen voor communicatie
naar individuele appartementen in een gebouw. Het RVS front is voorzien van een namenlijst
achter een waterdicht transparant venster. Elke knop staat naast de corresponderende naam op
de lijst waardoor mogelijk verwarrende codes overbodig zijn.
Verbinding maken met een bepaalde bewoner is zo simpel als het drukken op één knop.
De K-1200 deurtelefoon heeft een geïntegreerde telefoonkiezer en kan 12 hoofdnummers
bellen met elk maximaal 32 cijfers. Bij geen gehoor op het eerste telefoonnummer kan er
automatisch een tweede nummer worden gekozen. Als eenmaal de oproep is aangenomen kan de
ontvanger via het geïntegreerde elektrische deurslotrelais bedienen middels een DTMF-code op
de telefoon.
Voor buiten locaties is de K-1200 ook in Enhanced Weather Protection (EWP) uitvoering leverbaar.
EWP producten zijn extra voorzien van rubber afdichtingen en tulen, gesloten schuimen
afdichtingring, hand gesoldeerde en met silicone gesloten verbindingen, anti corrosieve gel
gevulde connectoren en ingegoten elektronica met intern gesloten volumeregelaars en dip switch.
Afgebeeld met optionele VE-5x10R opbouwbehuizing (niet inbegrepen).
Toepassing :
Kleine appartementen complexen
Gedeelde kantoorgebouwen
Gesloten terreinen

Mogelijkheden :
Geschikt voor analoge telefoonlijn of toestelaansluiting
Werkt op 12 tot 24v AC of DC.
12 snelkies toetsen (elk tot 32 cijfers max.) .
12 2e telefoonnummer geheugenplaatsen (elk 32 cijfers max.).
Activeren via één druk op de knop.
Na het gesprek wordt de verbinding automatisch verbroken op CPC, bezettoon, stilte, time-out of
kiestoon.
Beschermd tegen misbruik middels handheld tonedialers via de microfoon.
Geïntegreerd relais voor deur openen of camera activeren.
Optioneel Enhanced Weather Protection (EWP) uitvoering
Specificaties :
Voeding: 12 tot 24v AC of DC; 12v DC adapter wordt meegeleverd
Afmetingen: 127 x 254 x 63.5 mm
Temperatuur bereik: -35°C tot 66°C (-30°F tot 150°F)
Relaiscontact belasting: 5A @ 30VDC/250VAC maximaal
Aansluitingen: (8) gel gevulde connectoren
Technische informatie video camera (Viking K-1205)
- camera voeding: 5-9Vdc adapter gereguleerd 150mA (meegeleverd)
- video uit: 1 VP-P composiet, NTSC, 75 ohm
- sensor: 1/4" kleur CMOS
- resolutie: 420 tv lijnen (640x480 @30fps / 307200 pixels)
- gevoeligheid: 0.025LUX (50IRE) F 1.2 3200K
- lens: 3.4mm, pinhole 70° (zichtveld)
- verstelling: vertikaal ± 20°, horizontaal ± 30°
- kabellengte max:
- 300m. met RG58/RG6 voor video en CAT5 voor voeding (dubbele aders) en audio.
- 45m. met CAT5E voor video, audio en voeding

