
De videosystemen 
van Siedle.

Buiten  
waakzaam. 

Binnen  
comfortabel.

Buiten en binnen: individueel.

Verscheidenheid aan de deur.  

Horen is goed. Zien is beter. 
Beter dan de vraag “Wie is 
daar?” is de integere eigen 
blik. Videobewaking betekent 
ten opzichte van de gebruike-
lijke intercom een aanzienlijke 
meerwaarde aan veiligheid en 
comfort. Des te beter, wanneer 
deze zo variabel geïntegreerd 
en ingericht kan worden als 
met de systemen van Siedle 
het geval is.

Aan de wand, in de wand  
of vrijstaand gemonteerd?  
In aluminium, messing of 
edelstaal? Bij de hoofdingang 
zo, bij de zij-ingang anders? 
De videodeurstations van de 
designlijnen Classic, Vario en 
Steel laten de keuze aan u.  
Ze bestrijken de complete 
functionaliteit bij de ingang, 
inclusief brievenbus, toe-
gangscontrole of verlichting.

Siedle Classic

Siedle Vario Siedle Steel

Verscheidenheid aan de deur.  Verscheidenheid in huis.

Productafbeeldingen zijn niet op schaal weergegeven. 

Beeldscherminhoud als voorbeeld.

Siedle Steel

Virtuele intercom
De virtuele intercom maakt 
van pc-gebaseerde bedie-
ningspanelen of van een 
computer een spraakpost  
van de deurcommunicatie –  
inclusief videovoorstelling  
en deuropener.

Siedle Axiom
De toekomst van de gebouwencommuni-
catie in haar mooiste vorm: Siedle Axiom 
verenigt technische en formele elegantie  
in een inrichtingsobject voor bijzondere 
eisen: Intelligent interieur. De hoogfunctio-
nele communicatiecentrale verbindt 
deurcommunicatie, telefonie en huisauto-
matisering. Axiom is er als vrijstaan paneel 
voor tafel en meubel of voor de wand-
montage. Beide varianten kunnen comfor-
tabel met een draadloze hoorn worden 
uitgebreid. Axiom is slim uit te breiden  
met de Siedle App, de mobiele videofoon 
voor de Smartphone en Tablet.

Verscheidenheid in huis.

Video panels
Voor de hoogste eisen  
aan de beeldweergave:  
Het videopaneel toont het 
deurbeeld op een monitor 
met 17,8 centimeter  
(7 inch) beeldschermdiago-
naal. Typisch voor Siedle 
zijn de eenvoudige, veilige 
bediening en de enorme 
vormgevingsvrijheid in het 
Individual Design.

Siedle Basic
Siedle Basic is de goedkope en 
eenvoudige weg naar typische 
Siedle kwaliteit. Siedle Basic  
is decent en net zo groot, als 
de optimale functie vereist. 
Fijnheden zoals de schuine 
randen van de zijkant verster-
ken de indruk van lichtheid. 
Siedle Basic is er uitsluitend  
in signaalwit. 

Huistelefoons
Beeld bekijken, spreken, 
deur openen – aan de 
wand of als tafelversie. 
Het heldere design ervan 
zorgt voor een intuïtieve 
bediening.

Siedle app
De Siedle App voor iOS en 
Android voor de mobiele 
uitbreiding van de deurcom-
municatie. Zij ontvangt  
de deuroproep, toont een  
live videobeeld, bouwt een 
spraakverbinding op en  
opent de deur. Natuurlijk  
met ingebouwde veiligheid  
n alle comfort, zoals een 
beeldgeheugen. 
De Siedle App ondersteunt  
de Apple Watch.

Front door
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Siedle Steel

Verscheidenheid aan de deur.  Verscheidenheid in huis.

Productafbeeldingen zijn niet op schaal weergegeven. 

Beeldscherminhoud als voorbeeld.

Siedle Steel

Virtuele intercom
De virtuele intercom maakt 
van pc-gebaseerde bedie-
ningspanelen of van een 
computer een spraakpost  
van de deurcommunicatie –  
inclusief videovoorstelling  
en deuropener.

Siedle Axiom
De toekomst van de gebouwencommuni-
catie in haar mooiste vorm: Siedle Axiom 
verenigt technische en formele elegantie  
in een inrichtingsobject voor bijzondere 
eisen: Intelligent interieur. De hoogfunctio-
nele communicatiecentrale verbindt 
deurcommunicatie, telefonie en huisauto-
matisering. Axiom is er als vrijstaan paneel 
voor tafel en meubel of voor de wand-
montage. Beide varianten kunnen comfor-
tabel met een draadloze hoorn worden 
uitgebreid. Axiom is slim uit te breiden  
met de Siedle App, de mobiele videofoon 
voor de Smartphone en Tablet.

Buiten en binnen: individueel.
Leer alle mogelijkheden kennen op onze website in de Siedle-configurator.
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www.siedle.nl
www.siedle.be

Meer informatie en Siedle beleven bij  
onze gekwalificeerde Siedlepartners!

Verscheidenheid in het zicht.

Voor de systemen Classic, 
Vario en Steel kan uit drie 
cameramodellen gekozen 
worden.

180: probleemoplosser met 
een extra grote registratie-
hoek. Voor moeilijke inbouw-
situaties en een vereenvou-
digde planning.

130: de beste combinatie  
van een brederegistratiehoek 
en een perfect nachtzicht  
met TDN-techniek.

80: Het instapmodel voor alle 
standaard situaties, True-Day/
Night techniek voor optimaal 
nachtzicht en briljante kleur-
weergave. 

Kamera 180

Kamera 130

Kamera 80
Kamera 180

Kamera 130

Kamera 80


