
VIKING SA-25 omroepinterface voor zelf versterkt omroepsysteem 
 
 

 
 

Met de Viking SA-25 voegt u eenvoudig tot 25 op afstand bestuurbare omroep luidsprekers toe aan elk 
telefoonsysteem.  
Toepasbare omroep luidsprekers kunnen zijn de SA-1S plafondluidspreker en de SA-1H omroephoorn.  
Deze omroep luidsprekers hebben de volgende voordelen:  
--1) Audio en voeding gaan over de zelfde aders (minder koper).  
--2) Voeding is 40VDC voor een lagere spanning en dunnere aders (minder koper). 
--3) Geen polariteit voor eenvoudig aansluiten.  
--4) Elke luidspreker is middels de SA-IR infrarood afstandsbediening bedienbaar en het is niet meer nodig om 
wandschakelaars te installeren of op ladders klimmen om het volume te regelen. 

Met de meegeleverde SA-IR infrarood afstandsbediening bedient u het volume, mute, en aan/uit schakelen 
achtergrondmuziek. 

De SA-25 biedt omroepen, luid bellen, en achtergrondmuziek wanneer gekoppeld aan een willekeurig 
telefoonsysteem of een IP systeem (met een analoge FXS/FXO poort).  
De SA-25 omroep controller is koppelbaar aan een telefoonsysteem via: 
-- omroep poort (page port), of 
-- analoge toestel poort (FXS), of 
-- analoge netlijnpoort (FXO). 

De SA-25 genereert “luid bellen” op het detecteren van belspanning of op een potentiaalvrij maak contact. Voor het 
“luid bellen” signaal kan uit 4 verschillende signalen worden gekozen. Een externe nacht schakelaar zoals de NS-1 
kan worden toegepast om op gezette tijden automatisch “luid bellen” in en uit te schakelen. 

Als een muziekbron is gekoppeld met de SA-25 dan kan de achtergrond muziek aan en uit gezet worden per 
luidspreker middels de IR afstandsbediening. Achtergrondmuziek wordt tijdens omroepen onderdrukt.  
De SA-25 is uitbreidbaar met de SA-X12 en voorziet nog eens 12 zelf versterkte speakers 

Mogelijkheden 

� Tot 25 zelf versterkte luidsprekers (actieve luidsprekers met ingebouwde versterker) 

� Eenvoudig te installeren door 2-draads systeem; 40 v DC systeem 

� Afzonderlijke volume regeling voor audio ingang, omroepen, luid bellen, en achtergrondmuziek 

� 1 IR afstandsbediening meegeleverd 

� Keuze uit 4 signalen voor luid bellen functie 

� Omroepen vanaf een analoge netlijn of toestelpoort, vrije netlijnpoort, of omroeppoort (page port) 

� Kan achtergrondmuziek vanaf een externe geluidsbron verzorgen 

� 600 Ohm uitgang voor uitbreiding 


