
 

VIKING MSB-30 SPREEKMODULE voor IP-CAMERA 

Het is gebruikelijk dat IP netwerk camera's twee-weg audio-aansluitingen hebben.  
Wanneer dit het geval is, kan de MSB-30 worden toegevoegd en maakt van uw IP-netwerk 
camera een VoIP (Voice over Internet Protocol) video telefoon, waardoor zowel spraak en video 
streamen over het ethernet/ internet. 

Als de camera reeds een kleine luidspreker en microfoon heeft, kan de MSB-30 worden 
toegevoegd om betere en harder klinkende audio te krijgen via de audio-ingang en uitgangen 
van de digitale camera.  
De MSB-30 is voorzien van een microfoon, een luidspreker en een drukknop in een roestvrij stalen 
inbouw paneel. Opbouw is mogelijk middels een optionele RVS opbouwbehuizing type VE-5x5R. 

De audio Line-In en Line-Out van de MSB-30 kunnen direct met de audio in- en uitgang van een  
IP- camera worden verbonden voor twee-weg spraakverkeer. 
Ook kan op deze wijze bijv. een portofoon gekoppeld worden. 
  
Een geïntegreerde 2 watt versterker stuurt de luidspreker aan en kan desgewenst ook tot 3 
externe luidsprekers aansturen voor nog meer volume. 
De MSB-30 beschikt over twee potmeters om handmatig de microfoongevoeligheid en het 
luidsprekervolume te kunnen regelen 

De MSB-30 heeft tevens een drukknop en genereert een puls contact voor aansturing van de 
camera of een deurbel. De blauwe led in het frontpaneel brand constant ten teken dat de unit 
stroom heeft en helpt bij het lokaliseren van de unit in het donker. 

De MSB-30-EWP voegt Enhanced Weather Protection (EWP) toe en maakt de unit geschikt voor 
gebruik bij buiteninstallaties waar het apparaat wordt blootgesteld aan neerslag of condensatie. 
EWP producten zijn voorzien van schuimrubber afdichtingen en schuine microfoon tule, 
verzegelde verbindingen, met gel gevulde knijp connectoren, alsmede urethaan of thermische 
kunststof ingegoten elektronica met intern gesloten, veld verstelbare potentiometers. 

Tevens is de MSB-30 verkrijgbaar in een uitvoering zonder electronica (dus alleen front, luidspreker 
(100 �), microfoon, drukknop, LED, schuimring, inbouw/opbouwbehuizing) 



 


