
Viking PA-30 Omroepversterker 30 Watt 70-0240 

 

De PA-30 stuurt direct tot 30 stuks 8 ohm luidsprekers of 50 stuks 70 volt luidsprekers aan.  
De PA-30 voorziet vrijwel elk telefoonsysteem van "Luid bellen" en "omroepen".  
 
Omroepen kan via een gekoppelde pagingpoort of middels een vrije netlijnpoort (FXO / trunk) van 
het telefoonsysteem of gebruik simpelweg een toegewijde analoge telefoon.  
NB: Het is niet mogelijk om in te bellen via een analoge telefoonlijn. Is dit wel gewenst, combineert u dan de PA-30 
met de FXI-1 Omroepkoppeling of de PA-15 Omroepkoppeling met versterker. 
 
De PA-30 genereert “Luid-bellen” vanaf een bellende analoge telefoonlijn of door een aangeboden 
potentiaalvrij maakcontact. Er is keuze uit vier verschillende beltonen en geluiden. Een extern 
potentiaalvrij maakcontact schakelt “Luid-bellen” aan/uit voor nachtbel toepassingen. 
 
De PA-30 is eenvoudig te installeren en maakt de installatie van extra bellen, relais en 
omroepkaarten overbodig.  
 
Toepassing 
- Versterkt omroepen / Luid bellen / Nacht bel / Achtergrondmuziek 
 
Overzicht 
- 30 Watt vermogen 
- Stuurt tot 30 stuks 8-ohm luidsprekers aan 
- 70 volt uitgang stuurt tot 50 stuks 70 volt luidsprekers aan 
- Master volumeregeling 
- Separate volumeregeling voor Aux ingang, omroepen, luid bellen en achtergrondmuziek 
- 4 belsignalen instelbaar: elektronische toon / dubbele gong / vierdubbele toon / ding dong. 
- Voorziet Luid-bellen of nachtbel / Contact ingang om luid bellen aan of uit te schakelen 
- Omroepen vanaf een vrije netlijn poort (FXO / trunk) of pagingpoort 
- Voorziet achtergrondmuziek vanaf een externe bron 
- Gebruik als lowcost standalone versterker 
- 600 ohm uitgang voor uitbreiding naar extra versterkers indien meer vermogen gewenst is. 
- Voedingspanning : 230VAC / 15VAC 2A adapter meegeleverd.  
- Afmeting: 133mm x 89mm x 44mm / Verzendgewicht : 1.4 kg 
- Omgeving: 0°C to 32°C bij luchtvochtigheid van 5% to 95% (geen condens) 
- Spreekspanning: 40V DC (voor koppeling met trunk of direct toestel) 
- Aansluitingen: (1) 3.5mm audio jack, (1) 


