
Viking ZPI-4 Multizone omroep interface 

 

4-zone omroepsysteem via uw telefoonsysteem 

De ZPI-4 is een 4-zone omroepsysteem welke koppelt met een telefoonsysteem op basis van 
(vrije) analoge toestelaansluiting, analoge netlijnaansluiting of paging-poort. 
De ZPI-4 kan een line-level signaal naar een omroepversterker (PA) sturen, of stuurt luidsprekers 
direct aan vanuit een versterkte uitgang (aansluiting van versterker vereist). 

De ZPI-4 heeft gebalanceerde audio circuits en is compatibel met in- en uitgangen van 
gebalanceerde omroep versterkers. Daarnaast zijn aparte volume regelingen voorzien voor de 
omroep- en achtergrondmuziek. De achtergrondmuziek kan per zone worden uitgeschakeld.  
 
De geïntegreerde nachtbel functie wordt geactiveerd door middel van een potentiaal vrij contact, of 
belspanning van een analoge netlijn of toestelpoort. 

Toepassingen 
-- Gebouwen met meerdere complexen 
-- Gebouwen met meerdere verdiepingen zoals kantoren 
-- Gebouwen met meerdere afdelingen zoals productie 
-- Logistieke bedrijven met meerdere laad en los plaatsen 

Functies 
– Middels druktoetsen op de telefoon controle over vier zones ( uitbreidbaar tot 8 zones ) 
– Schakelt linesignaal naar versterkers of versterkte signalen naar de luidsprekers 
– Gebalanceerde audio circuits voor compatibiliteit met gebalanceerde omroepsystemen  
– Nachtbel instelbaar via contact aansturing, belspanning van telefoonlijn/ poort 
– Input voor achtergrondmuziek 
– Aparte oproep- en achtergrondmuziek volume regeling 
– Achtergrondmuziek wordt automatisch gedempt per zone 
– Omroepen per zone, allemaal tegelijk of per groep selectie 
– Instelbaar volume van omroep-aankondigingstoon 
– Koppeling aan telefooncentrale via omroep poort, of vrije analoge netlijn- of toestelpoort. 
– Verbreekt op time-out, stilte of CPC 
– Schroefklemmen voor alle IN en UIT gangen 
– 1 jaar garantie 
 
Specificaties 
Voeding : 230V AC / 13.8V AC, 1 A adapter meegeleverd 
Afmetingen : 210mm x 159mm x 45mm / gewicht: 1.5 kg 
Omgeving : 0 ° C tot 32 ° C met 5 % tot 95 % zonder condensatie 
Relais Contacten : 5 Amp @ 30V DC / 250V AC elk 
Aansluitfactor: 0.5A 
Kunstmatige spreekspanning voltage: 24V DC 
Aansluitingen:  schroefklemmen 


