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Voor u ligt de intercom catalogus van Viscoo Enterprises Ltd. Deze catalogus bevat een overzicht van 
de 2-draads video intercomsystemen en bijbehorende accessoires. De 2-draadse techniek is bij uitstek  
geschikt om de bestaande deurbellen te vervangen en uit te breiden met meerdere functionaliteiten. Zo is het  
mogelijk om via de 2-draadse techniek videobeelden van de buitenpost te ontvangen, spreken en luisteren en externe 
apparaten aansturen. 

Door het plaatsen van een video-intercomsysteem kunt u bezoekers eerst identificeren en vragen wat de betref-
fende persoon komt doen, alvorens u de deur opent. Zo voorkomt u dat ongewenste personen uw woning of bedrijf  
betreden. 

Ieder intercomsysteem bestaat uit minimaal één binnen- en buitenpost met bijbehorende voedingen. Buitenposten 
zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen. Buitenposten zijn voorzien van 1 of meerdere beldrukkers, meerdere gebrui-
kers, dit alles bevindt zich in ons uitgebreide assortiment. De buitenposten zijn voorzien van  ingebouwde camera 
en audio-modules, eventueel met IR verlichting voor nachtzicht. Tevens is er een verlichte naamkaarthouder geïnte-
greerd in de buitenpost. 

De IT-OUT25x serie zijn buitenposten met een video en audio module en bevat daarnaast een bedienpaneel of RFID 
lezer om een deur te openen van buitenaf, mits de juiste code wordt ingegeven of een geautoriseerde pas wordt  
aangeboden. 
De video binnenpost is beschikbaar in diverse kleuren en maatvoeringen. De kleinste monitoren van 3.5 en 5 inch 
zijn voorzien van drukknoppen voor het openen van de deuren en het beantwoorden van oproepen. De 7 en 10 inch 
monitoren zijn voorzien van touchscreen bediening.

TeChnISChe SPeCIFICATIeS
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TeChnISChe SPeCIFICATIeS

Daarnaast bevatten de Viscoo video binnenposten diverse extra functionaliteiten zoals de beeldopslag van personen 
die hebben aangebeld. Het fotogeheugen kan men optioneel uitbreiden door een SD kaart te plaatsen in de binnen-
post. Hierdoor kan men naderhand altijd zien welke personen recent aangebeld hebben.
 
Door de modulaire opbouw van het systeem, is het mogelijk om het systeem in de toekomst eenvoudig uit te breiden 
met meerdere binnen en/of buitenposten. Naast de uitbreiding van binnen- en buitenposten, zijn er ook uitbreidingen 
beschikbaar zoals een IT-PABX module. De IT-PABX module zorgt ervoor dat oproepen direct worden doorverbonden 
naar een mobiele telefoon, of nadat de binnenposten 5 keer zijn overgegaan. De IT-PABX module is uit te schakelen. 

Een van de grote voordelen van de Viscoo intercomsystemen is de beschikbaarheid van een IT-CCTV module. Deze  
camera module maakt het mogelijk om het intercomsysteem te koppelen aan een of meerdere beveiligingscamera’s. 
Op iedere module kan men 2 camera’s aansluiten, een maximum van 3 modules kan worden toegepast in een systeem. 

De IT-IPMOD is een IP module waardoor meerdere systemen kunnen gecombineerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld 
vanuit een receptie de toegang worden verleend tot meerdere gebouwen. De IP module kan communiceren op zowel 
een intern netwerk als een extern WAN netwerk. Hierdoor wordt het mogelijk om maximaal 250 appartementen,  
32 entreepanelen en 10 servicestations te koppelen en te bedienen.

Waarom is het zo gemakkelijk?
Ongepolariseerde aansluitingen, centrale gevoed en met 
touchscreen bediening, het kan niet eenvoudiger!

Meerdere functies
Dit systeem heeft vele mogelijkheden om uit te breiden  
met tv-verbinding en CCTV camera's, telefoons met  
schakelaars.

Makkelijk te gebruiken
Gebruik een simulator om de configuratie te bewerken en 
te exporteren naar een SD kaart. Plaats de SD kaart in de 
monitor om de interface te vernieuwen.

Dip Switchs setting
Gebruik DIP Switchses om het monitor adres te bepalen, 
andere instellingen zijn voor de  gebruiksvriendelijk aan 
te passen op het scherm.

Systeem capaciteit
• Max. 32 schermen
• Max. 4 buitenposten
• Max. 6 CCTV camera's

Plug-In aansluiting
Met de plug-in aansluiting, kun je het systeem snel en  
gemakkelijk installeren!

ON

1  2  3  4  5  6

2-draads systeem
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IT-ouT201/1 serie
Vandaalbestendige rvs opbouw buitenpost met ingebouwde 
audiomodule en kleuren CCD video module. Het nachtzicht is 
mogelijk door ingebouwde IR LED’s. De buitenpost is voorzien 
van een verlichte naamkaarthouder met 1 drukknop. Gele-
verd inclusief bijhorende regenkap. Maximaal 2 sloten aan te 
sturen. Weerbestendig volgens IP45. Gevoed door IT-PSU24-
1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 175x90x23mm.

IT-ouT201/2 serie
Vandaalbestendige rvs opbouw buitenpost met inge-
bouwde audiomodule en kleuren CCD video module. Het 
nachtzicht is mogelijk door ingebouwde IR LED’s. De bui-
tenpost is voorzien van een verlichte naamkaarthou-
der met 2 drukknoppen. Geleverd inclusief bijhorende  
regenkap. Maximaal 2 sloten aan te sturen. Weerbestendig 
volgens IP45. Gevoed door IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 175x90x23mm.
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IT-ouT250 serie
Vandaalbestendige RVS opbouw buitenpost met inge-
bouwde audio en Sharp kleuren CCD videomodule. Tevens 
is de buitenpost voorzien van een RFID lezer voor het  
verlenen van toegang middels RFID tags (bijgeleverd). Naam-
kaarthouder met 1 beldrukker. Gevoed door IT-PSU24-1A of 
IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 220x119x52mm.

IT-ouT250-F serie
Vandaalbestendige rvs inbouw buitenpost met inge- 
bouwde audio en Sharp kleuren CCD videomodule. Tevens 
is de buitenpost voorzien van een RFID lezer voor het  
verlenen van toegang middels RFID tags (bijgeleverd). Naam-
kaarthouder met 1 beldrukker. Gevoed door IT-PSU24-1A of 
IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 220x119x52mm.

IT-ouT251 serie
Vandaalbestendige rvs opbouw buitenpost met inge-
bouwde audio en Sharp kleuren CCD videomodule. Tevens 
is de buitenpost voorzien van een touchscreen bedien- 
paneel voor het openen van een deur/ poort met een code 
(bijgeleverd). Gevoed door IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 179x90x28mm.

IT-ouT251-F serie
Vandaalbestendige rvs inbouw buitenpost met inge-
bouwde audio en Sharp kleuren CCD videomodule. Tevens 
is de buitenpost voorzien van een touchscreen bedien- 
paneel voor het openen van een deur/ poort met een code 
(bijgeleverd). Gevoed door IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 179x90x28mm.
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IT-ouT230 serie
Rvs opbouw buitenpost in een compact ontwerp. Water- 
bestendig (IP55) met regenkap met een metalen beldrukker. 
Slechts één schroef installatie. Uitstekende audio prestaties. 
Gevoed door IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 137,5x49x27,6mm.

IT-In35 serie
3.5�Digitale binnenpost met witte ABS behuizing, voor-
zien van tekstueel menu. De 12 melodieën zijn instel- 
baar als belsignaal. Geschikt in combinatie met iedere  
buitenpost uit de Viscoo range. Beeldscherm resolutie: 
320*240. Gevoed  door IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A. Verkrijg-
baar in een aluminium of witte behuizing.

Afmetingen: 220x105x20mm.

IT-In5PM serie
5�Digitale touchscreen binnenpost met witte ABS behuizing. 
Heeft verschillende melodieën zijn instelbaar als belsignaal.  
Geschikt in combinatie met iedere buitenpost uit de Viscoo  
range. Beeldscherm resolutie: 320*240. Gevoed door IT 
PSU24-1A of PSU24-4A. Verkrijgbaar in een witte of zwarte  
behuizing.

Afmetingen: 200x135x23mm.

IT-In7PM serie
7� Digitale touchscreen binnenpost met zwarte behuizing. 
Het scherm is voorzien van druksensor knoppen voor het  
activeren van functionaliteiten. De 12 melodieën zijn instel-
baar als belsignaal. Deze binnenpost bevat een fotogeheugen  
functie middels SD kaart opslag (niet bijgeleverd). Geschikt in 
combinatie met iedere buitenpost uit de Viscoo range. Beeld-
scherm resolutie: 800*480. Gevoed door IT-PSU24-1A of  
IT-PSU244A. Verkrijgbaar in een witte of zwarte behuizing.

Afmetingen: 138x236x25mm.

zwart

wit

zwart
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IT-In10PM serie
10�Digitale touchscreen binnenpost met grijze behui-
zing. Het scherm is voorzien van druksensor knoppen voor  
het activeren van functionaliteiten. De 12 melodieën 
zijn instelbaar als belsignaal. Deze binnenpost bevat een  
fotogeheugen functie middels SD kaart opslag (niet bijgele-
verd). Geschikt in combinatie met iedere buitenpost uit de 
Viscoo range. Beeldscherm resolutie: 800*480. Gevoed door 
IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 203x303x32mm.
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IT-PS01
Scheidingstransformator is voor het scheiden van de voe-
ding naar de binnen en buitenposten. En wordt gevoed door  
IT-PSU24-1A of IT-PSU24-4A.

Afmetingen: 89x70x45mm.

IT-dTBR01
Monitorhouder voor het plaatsen van een binnenpost op een 
kast of bureau. Deze fraaie monitorhouder is verkrijgbaar in 
de kleuren zwart of wit. 

Afmetingen: 152x160x161mm.

IT-CCTV
CCTV Module voor het 2-draads intercomsysteem, voor het 
aansluiten van 2 extra camera’s. Maximaal 3 modules per  
systeem toe te passen (maximaal 6 camera’s).

Afmetingen: 90x175x60mm.

IT-IPMod
Module om het intercomsysteem in een LAN of WAN netwerk 
aan te sluiten. Een module benodigd per systeem / locatie.

Afmetingen: 150x140x60mm.

IT-MPIn
Video distributeur voor het gebruik in intercomsystemen met 
meerdere binnen en/of buitenposten. De module heeft 4 uit-
gangen. Meerdere modules gekoppeld in een systeem maken 
het mogelijk om vele monitoren (8, 12 etc.) in een systeem 
aan te sluiten. Tevens dient deze module te worden toegepast 
bij meerdere buitenposten.

Afmetingen: 89x70x45mm.

ACCeSSoIReS

wit

zwart
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IT-PSu24-1A
Gestabiliseerde 24V DC uitgang met een vermogen van 1A.

Afmetingen: 89x70x45mm.

IT-PSu24-4A
Gestabiliseerde 24V DC uitgang met een vermogen van 4A.

Afmetingen: 159x97x37mm.

IT-uSB 
RS485 naar USB kabel voor het aansluiten van een 2-draads 
intercomsysteem. 

IT-PABX
De IT-PABX telefoonmodule is geschikt voor het  gebruik in 
combinatie met een intercomsysteem. Deze module verbindt 
oproepen naar maximaal 3 telefoonnummers.

Afmetingen: 150x140x60mm.
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dLAT02
De DLAT02 is een zwarte keyfob RFID kaart (standaard EM 
Unique 125 kHz). Voor extra bescherming bij het openen van 
de deur.

Verkrijgbaar in grijs of zwart.



Ster topologie

IT-PSU 24-4A

IT-PSU 24-4A 
IT-PS01 / IT-MPIN

KABeLS

In - uit topologie:

uITBReIdIng VAn MonIToRen

uITBReIdIng VAn de deuR/CCTV CAMeRA'S

Naar de monitoren Naar de monitoren

IT-PSU 24-4A / IT-PS01
/ IT-MPIN

IT-PSU 24-4A / IT-PS01 /
IT-CCTV/ IT-MPIN
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Kabel en afstand

Wanneer controleren hoeveelheid < 20

Wanneer controleren hoeveelheid > 20

De maximale afstand van de bedrading is  
beperkt in het DT-systeem. Met behulp van  
verschillende kabels kan ook effect de maximale 
afstand van het systeem kan bereiken.

Kabels moeten niet-afgeschermde! En de ge-
draaide kabels worden aanbevolen, als niet-
twisted kabel gebruikt, de totale afstand blijft 
slechts tot de helft.

Kabel gebruik   A  B  C
Gedraaide kabel 2x0.75 mm2  60  60  30
Gedraaide kabel 2x1 mm2  80  80  40 

Kabel gebruik  A B C
Gedraaide kabel 2x1 mm2  70  30  20
Gedraaide kabel 2x1,5 mm2  70  50  30 

APPARTeMenT ToePASSIng

Verbinding diagram

IT PSU 24-4A

IT-MPIN

C

A
B
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IT-PS01

IT-PSU 24-4A

IT-PS01
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