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                                  VIKING K-1900-6-IP                                                            VIKING K-1900-7-IP     

De K-1900-6/7-IP telefoons kunnen worden geprogrammeerd om automatisch een 
telefoonnummer te bellen na het opnemen van de hoorn. Als de oproep niet wordt aangenomen 
kan de K-1900-6/7-IP tot 4 reserve nummers bellen.  
De K-1900-6/7-IP is ontworpen voor snelle en betrouwbare communicatie voor VoIP SIP systemen 
met PoE. De telefoon is te configureren vanaf een PC in het zelfde LAN of op afstand met een 
statisch IP adres. 

Als de oproep vanuit de K-1900-6/7-IP is beantwoord kan de ontvanger het relais bedienen voor 
aansturing van deursloten of poorten. Dit relais is ook te configureren om te activeren tijdens een 
oproep en kan worden gebruikt voor CCTV sturing. 

De K-1900-6/7-IP-EWP bezit de zelfde functies als de K-1900-6/7-IP maar met Enhanced 
Weather Protection (EWP). Door EWP kan deze telefoon ook buiten worden gebruikt.  
EWP versies beschikken over schuimrubber afdichtingen, gesloten aansluitingen, gel 
knijpconnectoren, en ingegoten elektronica. 

Toepassingen 

• Deur en poort communicatie 
• Kiosk telefoon 
• Klantenservice telefoon 
• Zelfbedieningspunten 
• Beveiliging en noodtelefoon 
• Detentietelefoon 



 

Mogelijkheden 

• Vandaalbestendig: RVS 316 hoge kwaliteit roestvrij stalen front, zware hoornhaak en 
haakcontact, RVS pantsermantel en veiligheidsschroeven (torx).  

• Weerbestendig: Marine grade RVS 316 roestvrij stalen front met torx schroeven. 
• Telefoonhoorn met volumeregeling via gesloten drukknop en is geschikt voor gebruik met 

gehoorapparaten (HAC) 
• 2 Amp relais voor deuropener-aansturing of CCTV signalering (NO/NC; 30 v DC / 250 v AC; 2 A). 
• SIP compatibel (zie lijst geteste IP-PBX systemen); 1 SIP-account 
• PoE (Power over Ethernet) voeding 
• Automatic Noise Canceling (ANC) functie voor goede communicatie in luide omgeving. 
• Firmware te downloaden vanaf het netwerk 
• De K-1900-6/7-IP is standaard voorzien van 36” (91 cm) RVS gewapend hoornsnoer.  
• De K-1900-6-IP-EWP is standaard voorzien van 54” (137 cm) gewapend hoornsnoer.  
• Belt automatisch tot 4 reserve nummer bij ingesprek of niet antwoorden. 
• Uitvoeringen met Enhanced Weather Protection (EWP) zijn waterdicht (IP66 bescherming) 
• Breed temperatuurbereik -40° C to 60° C 
• Automatisch aannemen voor monitoren.  

Specificaties 

• Voeding: PoE class 2 (< 4 Watt) 
• Afmeting:  

    K-1900-6-IP: 116mm x 115mm x   95mm 
    K-1900-7-IP: 127mm x 254mm x 102mm 

• Temperatuurbereik: -40° C to 60° C 
• Luchtvochtigheid K-1900-6-IP: RH 5% to 95%, geen condens  
• Luchtvochtigheid K-1900-6-IP-EWP: RH 100%  
• Hoornkabel lengte op K-1900-6/7-IP: 34” to 37” 
• Hoornkabel lengte op K-1900-6/7-IP-EWP: 53” to 58” 
• Montage: inbouw (incl. inbouwdoos)  
• Audio Codec: G711u, G711a, G722 
• Network: IEEE 802.3 af PoE, SIP 2.0 RFC3261, 100BASE-TX met auto cross over 
• Aansluiting: (1) RJ45 10/100 Base-T 

 



 

 

 

 


