
                      
 
 
 
VIKING K-1705-3 video intercom met toetsenbord 
 
De K-1705-3 is een stevige en aantrekkelijk uitgevoerde handenvrije video entree intercom, 
geschikt voor appartement en kantoorcomplexen of toepassingen waar vandaalbestendige 
handenvrije communicatie vereist is.  
In combinatie met het K-1900-3 entreesysteem kunt u tot 250 verkorte kiesnummers en/of 
sleutelloze toegangscodes programmeren.  
 
Druk op de Call knop en u hoort de kiestoon, waarna u het toetsenbord kunt gebruiken om elk 
gewenst telefoonnummer te kiezen.  
 
NB: De verbinding wordt verbroken indien: 
� de maximale gespreksduur is verstreken (instelbare tijdsduur: 1 / 3 / 9 minuten of onbeperkt) 
� bij in-gesprek van de opgeroepene 
� nogmaals op de Call-knop wordt gedrukt 
� geen invoer wordt waargenomen binnen 8 seconden 
 
De K-1705-3 is standaard geschikt voor inbouw en voorzien van een inbouwbak.  
Voor opbouw is er ook een weerbestendige opbouwbehuizing leverbaar; type VE-6x7. 
 
Voor buiten toepassingen onder zware weersinvloeden of corrosieve omgeving is de K-1705-3 
ook in Enhanced Weather Protection (EWP) uitvoering leverbaar. De EWP versie voorziet 
rubberen afdichting en microfoontule, handgesoldeerde aansluitingen en silicone dichting, gel 
gevulde connectoren, volledig ingegoten printplaat met weerbestendige volumeregelaars en 
dipswitch voor eenvoudig on-site programmeren. 
 
Technische informatie 
- geschikt voor analoge telefoonlijn of toestelaansluiting 
- afmeting front:     140 x 165 x 66 mm 
- afmeting inbouw: 114 x 140 x 64 mm 
- voeding: van de telefoonlijn, 20Vdc/20mA (minimum) 
- omgeving: -26°C to 54°C, 5% - 95% luchtvochtigheid (condens vrij) 
- speaker volume: ± 70 dB maximaal @1m  
- aansluiting: schroefblokje 2 aders a/b voor de telefoonlijn 
- gewicht: 1.6 kg 



Technische informatie video camera 
- 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 / 307,200 pixels) 
- gevoeligheid: 0.26 LUX (20 IRE) F 2.0 
- 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. 

 


