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traditie en  
innovatie

De onderneming Siedle – 
of uitgebreid en correct: 
S. Siedle & Söhne Telefon- 
und Telegrafenwerke  
OHG – is al zeven gene-
raties lang in familiebezit. 
Wij produceren alles wat 
de verstaanbaarheid in 
en om het huis ten goede 
komt – al meer dan 250 
jaar op dezelfde vestigings-
plaats, in compromisloze 
kwaliteit en met veelvuldig 
bekroond design.

De Siedlegeschiedenis   
begint in het midden van 
de 18e eeuw, wanneer 
Mathäus Siedle op zijn 
erf in het Zwarte Woud 
klokken giet voor de klok-
kenindustrie. 120 jaar later 
vult zijn achterkleinzoon 
de gieterij aan met een 
tweede discipline, de 
zwakstroomtechniek.

In 1887 vervaardigt  
Siedle de eerste telefoons 
en ontwikkelt zich al snel  
tot een van de Duitse  
telefoonpioniers. Sinds de 
jaren dertig van de twin-
tigste eeuw specialiseert 
de onderneming zich in 
de huis- en deurtelefonie 
en brengt in het jaar 1935 
„Portavox“ op de markt, 
de eerste deurluidspreker. 
Sindsdien concentreert 
Siedle zich volledig op  
het steeds verder perfectio-
neren van de intercom.
Zeventig jaar na de Por-
tavox heeft de commu-
nicatie bij de entree een 
verbazingwekkende graad 
van verfijning bereikt.  
Deze communicatie heeft 
zich tot een systeem ont-
wikkeld, dat veel meer kan 
dan met de bezoeker spre-
ken en de deur openen.

laties moet het tropische 
hitte, Siberische kou, zoute 
zeelucht, hamerslagen, 
waterbaden, UV-straling en 
continubedrijf doorstaan: 
Siedleproducten bewijzen 
hun betrouwbaarheid 
onder extreme omstandig-
heden. De toetsen, behui-
zingen  en afdichtingen, elk 
onderdeel wordt intensief 
beproefd, voordat het in 
serieproductie gaat. Onze 
eisen aan een betrouw-
bare werking, precisie en 
duurzaamheid zijn streng – 
Siedle-specificaties zijn vaak 
hoger gekwalificeerd dan 
de wettelijke voorschriften.
En mocht er toch een keer 
iets kapot gaan: nieuwe 
generaties apparaten zijn 
compatibel met hun voor-
gangers en onderdelen 
voor systemen die tientallen 
jaren oud zijn altijd nog 
verkrijgbaar.

Ons doel  
is sinds de Portavox het-
zelfde gebleven: communi-
catiesystemen ontwikkelen 
die aan de hoogste eisen 
voldoen. Tenslotte spreekt 
elke bezoeker met het huis 
dat hij binnen wil gaan; 
hij luistert ernaar en wordt 
erdoor bekeken; hij raakt 
het aan om contact op te 
nemen en hij laat zich er-
door leiden vanaf de grens 
van het perceel tot aan zijn 
doel binnenin.  Onze sys-
temen vormen een belang-
rijke interface tussen mens 
en architectuur.
En daarom zijn we niet bij 
de deur blijven staan.
Tegenwoordig houdt Siedle 
zich met de drempel bezig, 
met de overgang tussen 
binnen en buiten. Want,  
zo zegt Gabriele Siedle,  
de eerste vrouw in de be-
drijfsleiding sinds 260 jaar:  
“De drempel scheidt en 
verbindt tegelijk, dat 
maakt hem zo spannend. 
Of hij ontvangt of afwijst 
hangt af van het feit, wie 
er zich meldt. Een fraai 
beeld voor hetgeen Siedle 
bij de ingang doet.”

Bij de drempel
Daarom stimuleren wij 
de uiteenzetting met het 
thema en initiëren bijvoor-
beeld symposia, samen 
met de ETH in Zürich. 
Cultuurwetenschappers, 
filosofen, sociologen, 
architectuurhistorici en 
kunstenaars houden zich 
interdisciplinair met de  
architectonische, techni-
sche en sociale vormgeving 
van overgangen bezig.  
Het gaat om aspecten van 
het openen en sluiten,  
om drempelmedia, maar 
ook om veiligheid, privacy 
en communicatie. En  
niet in de laatste plaats  
om de belangrijke functie  
van de representatie en 
een gepaste ontvangst.
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Steel-productie: De moderne fabricage combineert hightechproductie met 
traditioneel handwerk.

Moderne fabricage
Vanzelfsprekend gebruiken 
wij machines, automaten 
en productierobots. Anders 
zou productie in Duitsland 
niet concurrerend zijn. 
Maar net als in de tijd van 
het klokkengieten zorgen 
de kunde en de zorgvuldig-
heid van ervaren, gekwa-
lificeerde medewerkers 
voor het ontstaan van top-
producten. Het duidelijkst 
wordt dat bij ons high-
end-systeem Siedle Steel. 
Hierin wordt de modernste 
techniek toegepast – zo-
als bijvoorbeeld een laser 
met zeer groot vermogen, 
die direct via het CAD-
programma aangestuurd 
wordt. En toch gaat er bij 
ons geen ander product 
door zo veel handen dan 
dit. Door het samengaan 
van de modernste high-
tech-productiemachines 
met traditioneel handwerk 
ontstaan unieke producten 
met een ongeëvenaarde 
precisie en gebruikskwaliteit.

made in 
furtwangen
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Meer over dit thema onder www.siedle.nl/onderneming Meer over dit thema onder www.siedle.nl/onderneming

Siedle ontwikkelt en produ-
ceert uitsluitend in Furtwan-
gen in het Zwarte Woud. 
Hier, op de plaats waar wij 
gevestigd zijn, kunnen wij 
ervan op aan de kwaliteit te 
bereiken, die kenmerkend 
voor een Siedleproduct 
is. Hier kunnen wij zoveel 
mogelijk de diverse verwer-
kingsfases in eigen regie 
houden. Meer dan 80 pro-
cent van de toegevoegde 
waarde bereikt Siedle in het 
eigen bedrijf – een bijdrage 
aan de kwaliteitsborging, 
maar ook om hooggekwa-
lificeerde arbeidsplaatsen te 
garanderen.

Kwaliteit  
en houdbaarheid
Voordat een Siedlepro-
duct op de markt komt, 
moet het onverbiddelijke 
duurtests ondergaan. In zo 
realistisch mogelijke simu-



siedle kompakt Pag. 04

 
buiten
Siedle Steel
Siedle Vario
Siedle Select
Siedle Classic

Deurstation Siedle Steel
met videocamera, spreeksysteem en beltoets; 
massief, geborsteld edelstaal

Siedle Vario
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“Siedle is daar, waar  
mijn thuis begint.”

Onderneming Siedle Steel
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Het communicatiesysteem 
Siedle Steel werd ontwikkeld 
om de wensen, plannen en 
ideeën van onze klanten te 
verwezenlijken. Siedle heeft 
daar een speciale productie-
methode voor ontwikkeld, 
die de individualiteit van één 
afzonderlijk productieproces 
aan de gebruikskwaliteit  van 
de serieproductie koppelt. 
In deze moderne fabricage 
wordt iedere Steel-installatie 
volgens de wensen van de 
opdrachtgever ervan gecon-
figureerd en gebouwd – als 
individueel, afzonderlijk stuk, 
maar met de superieure 
precisie die alleen door mid-
del van industriële productie 
bereikt kan worden.

De grootst mogelijke  
vrijheid  
in het gebruik is een van de 
twee doelen, die wij met 
Siedle Steel nastreven: de 
klant bepaalt, wat zijn instal-
latie kan en hoe die eruitziet. 
Het tweede is perfectie, 
een doel dat compromissen 
uitsluit. Bij de techniek: het 
uitstekend functioneren is 
een vanzelfsprekende voor-
waarde. Bij het materiaal: alle 
fronten bestaan volledig uit 
massief metaal dat zorgvuldig 
verwerkt is. Bij de vormge-
ving: de constructie geschiedt 
zonder zichtbare bevestiging; 
platte vlakken, heldere lijnen 
en precieze kanten accentu-
eren de schoonheid van de 
grondstof.

De designkwaliteit 
van Siedle Steel berust op 
consequentie en authen-
ticiteit. De artistieke en 
functionele mogelijkheden 
zijn ongekend. Steel-
installaties horen tot de 
zeldzame goederen, die op 
hun gebied de top van het 
maakbare definiëren. En 
toch: de grootst mogelijke 
vrijheid en perfectie blijven 
idealen die steeds verder 
van je vandaan komen 
te liggen, naarmate je ze 
nadert. Siedle Steel is een 
open systeem; niet alleen 
voor zijn gebruikers maar 
ook voor zijn makers. Wij 
werken eraan.
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Het perfecte deurstation 
kan er heel verschillend 
uitzien, afhankelijk van de 
persoonlijke stijl, de  
individuele behoefte en  
de architectonische omge-
ving. Daarom schrijft Siedle 
Steel geen vorm voor,  
maar zorgt voor vormge-
vingsmiddelen: met modu-
laire functies, heldere  
vormgeving en een 14-mili-
meterraster. De gebruiker  
bepaalt, wat daaruit ont-
staat.
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vormings-
vrijheid

Een deurstation met brievenbus – en oneindig veel mogelijkheden om door de keuze 
en positionering van de functie-elementen vorm te geven.

Alleen al de rangschikking 
van de functie-elementen 
biedt hem oneindig veel 
mogelijkheden om zijn  
toegang vorm te geven. 
Moet de installatie links of 
rechts naast de deur wor-
den geplaatst? Heeft hij een 
elektronische of biometrische 
toegangscontrole nodig? 
Videobewaking, brieven- 
bus of huisnummer? Met  
spot- of vlakverlichting?  
Wij creëren de opties –  
u heeft de keuze.

Een cruciale voorwaarde  
voor het groot aantal  
mogelijkheden om aan Siedle 
Steel vorm te geven, is  
de opbouw in twee niveaus. 
Alleen het montageniveau 
wordt aan de ondergrond 
vastgeschroefd, de bevesti-
ging van het daarop gelegen 
bedieningsvlak blijft onzicht-
baar. Er is niets dat de  
materiaalvorm van de platte 
vlakken verstoord.
Er staan zes materiaal- en 
oppervlakvarianten van mas-
sief metaal ter beschikking. 
De vormgevingsopties  
worden bovendien aangevuld 
door de afwisseling van de 
twee niveaus. Waar het  
montageniveau zichtbaar 
wordt, aan de kanten en door 
precies gelaserde openingen 
in de frontplaat, kunnen de 
twee niveaus in kleur, struc-
tuur en oppervlak op elkaar 
lijken, elkaar aanvullen  
of met elkaar contrasteren.

Siedle Steel Siedle Steel

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/steel

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/steel/vrijheid

Naar behoefte: op basis van een geometrisch vormingskader wordt elke Steel-installatie 
naar wens van de klant gepland, geconfigureerd en vervaardigd. Meer over dit thema onder www.siedle.nl/steel/materiaal

De traditionele grondstof harmonieert met de heldere, elegante Steel-schoonheid
het deurstation is van verbronsd messing, uitgerust met LED-vlakverlichting, spreeksysteem, 
toets met groot oppervlak en brievenbus. Het opschrift is van het massieve materiaal  
gelaserd.

siedle steel 
high-end

metalen veelzijdigheid
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siedle vario 
systeem-
klassieker

Bij de drempel is er tegen-
woordig meer gewenst  
dan alleen een intercom en 
een bel. Van verlichting tot 
toegangscontrole; de ingang 
stelt allerlei eisen aan een 
communicatiesysteem.
De systeemklassieker Siedle 
Vario willigt ze allemaal in 
– in een harmonische vorm 
en een grote veelsoortig-
heid.

Multitalent
Er is haast geen eis die aan 
communicatie bij de ingang 
gesteld wordt, waaraan 
de Siedle Vario niet kan 
voldoen. In de muur, op de 
muur of vrijstaand, in zes 

serie- en talloze gewenste 
kleuren, met brievenbus, 
verlichting, videobewaking 
of toegangscontrole: 
Siedle Vario integreert alles, 
wat bij de ingang mogelijk 
is, in een uniform, formeel 
kader.

Designicoon
Het meervoudig onderschei-
den systeemdesign zorgt 
ervoor, dat elke combinatie 
aan de hoogste eisen inzake 
goede vormgeving voldoet.
Siedle Vario is het summum 
van modulair opgebouwde 
deurcommunicatie. Het 
systeem is veelvuldig met 
designprijzen onderscheiden 

– en diende een heel 
productgenre daarmee als 
voorbeeld.

Het Vario-principe 
is even geniaal als een- 
voudig: het berust op  
functiemodules en een vor-
mingskader. Binnen het 
raster kunnen de modules 
in elke combinatie worden 
gerangschikt. Het resultaat 
is altijd een formeel zuivere, 
esthetisch optimale com- 
municatie-installatie.  
Alle lijnen harmoniëren en  
de proporties kloppen –  
ook wanneer grote informa-
tieborden of brievenbussen 
geïntegreerd worden.

Ook in kleur variabel:  
naast de zes afgebeelde  
seriekleuren kan Siedle Vario  
individueel in de gewenste 
kleur worden gelakt.
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Kan worden uitgebreid: als vrijstaande zuil draagt Vario ook informatieborden, 
verlichting en brievenbussen. Alleen met een LED-lichtmodule uitgerust, wordt het 
een ultravlakke verlichtingsarmatuur.

Uniform: met LED-lichtmodules ontstaat een 
energetisch optimale omgevingsverlichting – en een 
perfecte aanvulling op het Vario-deurstation.
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Veel Vario-installaties van 
de eerste generatie (serie 
511) zijn door het jaren-
lange gebruik onder barre 
omstandigheden erg 
aangetast. Ook wanneer 
nieuwe technologieën 
toegepast moeten worden, 
zoals bijvoorbeeld een 
verbinding met een buiten-
lijntelefoon, moeten ze  
in veel gevallen worden 

vervangen. Voor dergelijke 
gevallen heeft Siedle voor-
zorgen genomen: met 
speciale adapters kunnen 
de oude installaties pro-
bleemloos door hun hui-
dige opvolgers van de serie 
611 worden vervangen. 
Daarbij blijft de bestaande 
behuizing in de muur. Tijd 
en geld kostende metsel- 
of breekwerkzaam- 

heden komen te vervallen.
Vaak kunnen ook bestaan-
de leidingen en andere 
componenten hergebruikt 
worden, afhankelijk van het 
installatiesysteem en van de 
gewenste functieomvang.
Uw Siedlepartner ter plekke 
verstrekt competent infor-
matie. Aanbevolen bedrijven 
vindt u op internet onder 
www.siedle.nl.

Siedle Vario Siedle Vario

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/vario

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/vario/veelvoud

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/modernisering/vario

moderniseren

© Michael Lin Architect  / Christian Richters  /  VIEW/arturimages
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siedle select
een duidelijke lijn

Siedle Select is de nieuwe 
productfamilie voor de 
eengezinswoning. De heldere 
lijn, die uit slechts zes com-
ponenten bestaat, voorziet 
in de typische behoefte van 
kleinere woonhuizen. Brie-
venbus, krantenvak, lamp, 
bewegingsmelder, verlicht 
huisnummer, intercom, bel – 
Select concentreert de wezen-
lijke functies in een harmoni-
sche, moderne vormgeving.

De hoogwaardige mate-
riaalmix van doorzichtige 
kunststof behuizing en 
massieve aluminium 
bekleding evenals de 
enorme creatieve vrijheid 
bij de kleurkeuze, maken 
Select tot een expressief 
statement bij de ingang –  
onafhankelijk van het  
feit, of de componenten 
in combinatie of apart 
worden gebruikt.

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/select

Kleurenrijkdom
Siedle Select is standaard 
verkrijgbaar in geëloxeerd 
of wit poedergespoten  
aluminium – evenals  
zijdemat gelakt in elke ge-
wenste kleur volgens RAL. Harmonisch – 

in elke combinatie
Zo harmonisch als de  
vormgeving van alle  
Select-componenten is, zo 
variabel zijn de combina- 
tiemogelijkheden ervan.
De communicatietech- 
niek kan naar keuze in  
de brievenbus geïntegreerd 
of als apart deurstation 

Intelligente details
De gedempte inworpklep 
blijft ook bij een sterke 
wind gesloten. Een water-
afvoerend profiel beschermt 
de erin gelegde kranten 
tegen vocht.

geïnstalleerd worden.  
Bovendien is de LED-lamp 
uitstekend geschikt  
voor het aanbrengen van 
een huisnummer. Dankzij 
een eenvoudige opbouw-
montage blijft de buiten-
kant van het gebouw in 
ieder geval intact – vooral 
belangrijk bij energie-effici-
ënte gebouwen.
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binnen
Siedle Scope
Siedle-binnenstations

Modernisering
Deurluidsprekers van de  
serie TL 111 werden sinds de 
jaren zestig miljoenen malen 
(in)gebouwd. Als er dan nu  
gemoderniseerd moet wor-
den, hoeft u alleen datgene 
te verwisselen, wat echt ver-
vangen moet worden.  
Wij hebben speciaal daarvoor 
een variant uit de huidige 
productlijn Siedle Classic ont-
wikkeld, waarvan de front-
plaat direct op de bestaande 
schroefverbindingen past. 
Ingebouwde behuizing, geïn-
stalleerde kabels, voedingsap-
paraten en binnentoestellen 
blijven behouden. Dat maakt 
het vervangen heel gemakke-
lijk – en tijd en geld kostend 
metselwerk overbodig.

de Classic de juiste keuze is 
voor iedereen, die waarde 
aan degelijkheid en aan de 
waarde van het massieve 
metaal hecht, maar de  
extreme vormgevingsvrijheid 
van Siedle Steel of de grote 
functievariëteit van Siedle 
Vario niet nodig heeft.

Individueel
Siedle Classic is in dezelfde 
materiaalverscheiden- 
heid verkrijgbaar als ons 
high-end-systeem Steel:  
er kan gekozen worden  
uit geborsteld edelstaal,  
geëloxeerd aluminium,  
een messingcoating, ver-
bronsd messing evenals de 
gewenste lak in elke RAL- 
of metallickleurnuance.

Siedle Classic is de heden- 
daagse interpretatie van 
het klassieke deurstation. 
Net als zijn oervoorganger 
Portavox, het allereerste 
deurstation, bestaat hij uit 
een metalen frontplaat met 
toetsen en een luidspre-
kerrooster – qua design, 
techniek, materiaal en ver-
werking is de Siedle Classic 
absoluut up-to-date. Met 
een eigen, op tradities ge-
richte vormgeving concen-
treert de Siedle Classic zich 
op de wezenlijke functies 
bij de ingang: bellen, spre-
ken, zien en de deur ope-
nen. De inbouwmontage is 
even klassiek. Deze zorgt 
in verband met de bevesti-
ging aan de voorkant voor 
een zeer vlakke montage. 
Deze concentratie op het 
wezenlijke zorgt ervoor dat 

Videodeurstation in zwarte hoogglanslak.

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/classic

Speciaal ontwikkeld 
voor het vervangen van 
deurstations van de serie  
TL 111: een variant  
uit de huidige productlijn  
Siedle Classic.

Siedle Scope
Geborsteld edelstaal

siedle classic
archetype

Pag. 12 Siedle-binnenstations
Pag. 15

Siedle Scope
Pag. 14

Siedle Classic
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siedle scope siedle-
binnentoestellen

Scope, de mobiele 
videospraakpost
– groot kleurendisplay 
–  videobewaking met  

zoom en draaifunctie
– handsfreefunctie
–  besturing van huis- 

functies, b.v. licht,  
garagepoort of deur  
of jaloezieën 

–  kan worden uitgebreid: 

Pag. 15Siedle Scope Siedle-binnenstations

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/scope Meer over dit thema onder www.siedle.nl/binnen

Siedle-binnentoestellen zijn 
even veelzijdig als hun com-
plementen aan de deur: 
ze zijn er met hoorn of als 
handsfreetoestel, voor de 
wandmontage of om op tafel 
te zetten, als standaardmodel 
of met comfortfuncties, met 
of zonder video verkrijgbaar. 
Alle varianten hebben één 
ding gemeen: de eenvoudige 

bediening. De heldere  
vormgeving, makkelijk te 
hanteren antislipmateriaal, 
goed zichtbare symbolen, 
signaal-LED’s en niet in de 
laatste plaats het afzien van 
overdreven miniaturisatie – 
veel details dragen bij aan 
een veilig gebruik.
Maar een videofoon is niet 
alleen communicatietechniek. 

Het vormt ook een deel 
van de inrichting. Daarom 
kunnen Siedle-binnentoe-
stellen meer dan alleen 
verbinding met de deur tot 
stand brengen. Ze strelen 
het gevoel voor goede 
vormgeving, roepen plezier 
in mooie objecten op en 
demonstreren persoonlijke 
stijl en smaak.

Vormvarianten
Een massief metalen bekleding in zes varianten bepaalt  
het individuele uiterlijk: edelstaal, aluminium, wit-hoogglans,  
zwart-hoogglans, chroom en goud

Een systeem voor alles
Siedle Scope is een 
videofoon en vaste 
telefoon in één apparaat. 
En dat dan snoerloos. 
Dat wil zeggen: waar u 
ook bent – in de keuken, 
in bad, in de tuin, de 
kelder … – Scope vertoont 
u live, wie er voor de deur 
staat. Daarbij biedt  
Scope alle functies van  
een videobinnentoestel, 
inclusief handsfreefunctie  
en deuropeningstoets. 
Tegelijkertijd is Scope  
een volwaardige vaste 
telefoon met een excel-
lente spraakkwaliteit  
en allerlei comfortfuncties. 
Eén systeem voor alles. 
Een nieuwe vrijheid.

Aan de andere kant een 
mobiele videospraakpost

Aan de ene kant een 
draadloze vaste telefoon 

tot 8 mobiele delen 
parallel

Scope, de draadloze 
vaste telefoon
–  grote reikwijdte en  

excellente spraakkwa- 
liteit dankzij DECT  
TM-standaard

–  compatibel met telefoons 
van andere fabrikanten 

volgens GAP-profiel
–  handsfreefunctie
–  ergonomisch geopti- 

maliseerde vormgeving  
en bediening voor  
de gebruiker

–  ECO-modus met gere- 
duceerd zendvermogen

–  telefoonboek, bellers- 
lijsten en allerlei andere 
telefoonfuncties
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Siedle individual moderniseren

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/modernisering/telephone

 
interfaces
Telecommunicatie
IP-netwerk
Tv en video
Intelligent wonen

De ingang als televisie- 
programma: een interface 
brengt het beeld van de deur- 
camera op het tv-beeldscherm.

Vele decennia was het  
zogeheten 6+n-systeem  
het niveau van de deur-
communicatietechniek. Van 
dit type intercom werden  
er miljoenen geïnstalleerd; 
vele hebben er intussen een 
levensduur opzitten, waarna 
vervanging nodig is.
Maar vaak zijn er maar 
enkele apparaten defect 
geraakt of onooglijk gewor- 
den, met name in de bin-
nenruimte. Voor dergelijke 
gevallen bieden wij een 
speciaal vervangingstoestel  
aan, het model HTA 811. 
Qua vormgeving en functie 
komt het overeen met de 
standaard huistelefoon, 
maar kan naadloos in een 

bestaande 6+n-installatie 
geïntegreerd worden. Voor-
deel: indien er sprake van 
een defect is, hoeft alleen 
het betreffende binnentoe-
stel vervangen te worden. 
De leiding, het deurstation, 
de netvoedingsapparaten – 
alles, wat nog functioneert, 
wordt gewoon gebruikt.
De HTA 811 biedt alle voor-
delen van goed, modern 
design: moderne uitdruk-
kingsvorm, eenvoudige 
montage, eenvoudig gebruik 
en een enorme verschei-
denheid qua vormgeving.
Het model is in dezelfde 
materiaal- en kleurvarianten 
verkrijgbaar als alle Siedle-
binnentoestellen

Het designconcept van de 
binnentoestellen com-
bineert een kunststof behui-
zing met een bekleding van 
echt edelstaal, aluminium 
of edel houtfineer aan de 
voor- en achterkant.
Voor de bekleding staan 
twaalf standaardmaterialen 
en kleuren ter beschikking; 
de behuizing en de hoorn 
zijn in het zwart of als 
doorschijnend model be-
schikbaar.
Door beide elementen  
te combineren, ontstaan er  
talrijke mogelijkheden om 
het binnenstation naar  
eigen wens vorm te geven.
Is deze standaard verschei-
denheid niet voldoende, 
dan lakken wij de bekleding 
in iedere gewenste RAL-
kleur. Ook gravures en 
opdruk van logo's zijn 
mogelijk. Wij toetsen elke 
wens op zijn realiseerbaar-
heid en maken een indivi-
duele offerte.

Meer over dit thema onder 
www.siedle.nl/binnen/materiaal

Gewoon vervangen: 
het vervangingsmodel 
HTA 811 vervangt ver-
schillende generaties oude 
Siedle-huistelefoons.
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Aansluiting op het wonen van de toekomst: bediening-
spanelen worden zo binnenstation voor de deurcommunicatie 
(op de afbeelding: displays van Crestron en AMX).

Pag. 19

Intelligent 
wonen

Siedle verschaft aan intel-
ligent op een netwerk 
aangesloten huizen de 
passende gebouwencom-
municatie.
Een speciale interface maakt 
het uitwisselen van commu-
nicatie- en stuursignalen 
door gebouwenautomati- 
serings- en entertainment- 
systemen van toonaange-
vende fabrikanten mogelijk. 
De visualiserings- en bedie-
ningsdisplays daarvan wor-
den daarbij tot de bedie-

ningstoestellen  van de 
deur- en huiscommunicatie. 
Ze signa- 
leren de beltoon, verzenden 
de spraak en het video-beeld, 
openen de deur en voeren 
schakelfuncties uit.
Met de algehele verscheiden-
heid aan functies  
en vormgeving van zijn com-
municatiesystemen draagt 
Siedle bij aan het wonen 
van de toekomst: van bellen, 

zien, spreken, verlichting  
en postontvangst tot en  
met de biometrische toe-
gangscontrole.
Een representatief optreden 
met een onderscheiden 
design, beproefde techniek 
evenals kwaliteit, functiega-
rantie en bedrijfszekerheid 
van de marktleider horen 
daarbij. Perfect wonen be-
gint nu eenmaal niet met 
compromissen bij de ingang.

interfaces interfaces

Stelt u zich eens voor: een 
bezoeker belt aan de deur 
en binnen gaat de normale 
buitenlijntelefoon over. In 
plaats van naar de intercom 
te lopen, antwoordt u daar, 
waar u op dat moment 
bent: op het terras, in de 
tuin, in de werkkamer, 
in de kelder ... En onder-
weg beantwoordt u de 
deurbel met uw mobieltje.

Of het nu een vaste, draad-
loze of mobiele telefoon 
betreft – de interface Siedle 
DoorCom maakt van de 
telefoon een spraakpost 
voor de deurcommunicatie. 
Zonder beperkingen in de 
keuze van het deurstation, 
want de DoorCom werkt 
met alle Siedle-productseries 
samen (de enige uitzonde-
ring: de Compact-sets).

Siedle DoorCom:
de verbinding tussen deur en telefoon

telecom-
municatie

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/telefoon Meer over dit thema onder www.siedle.nl/smarthome

ip-netwerk

Of stelt u zich eens voor: 
het deurstation is met uw 
IP-netwerk verbonden. 
De bel-, spreek- en video-
signalen van de deur worden 
op het net gezet en door 
een software-client ontvan-
gen. De pc neemt dan alle 
taken van een binnenstation 
over, inclusief videovoorstel-
ling, deuropener, schakel-
functies en statusmeldingen.
Extra huistelefoons zijn niet 
meer nodig – maar altijd 
mogelijk. Want DoorCom-IP, 
de interface tussen datanet 
en deurcommunicatie, is 
flexibel en instelbaar.
Zo kan bijvoorbeeld in een 
gemengd gebruikt gebouw 

een bureau de deurcom- 
municatie volledig per pc 
afwikkelen, terwijl de  
woningen over klassieke 
huistelefoons beschikken.

Siedle DoorCom-IP: de verbinding tussen deur en pc Meer over dit thema onder www.siedle.nl/ip Meer over dit thema onder www.siedle.nl/bvd

tv en video

Wie tijdens het tv-kijken 
niet door de deurbel ge-
stoord wil worden, kan 
ontspannen blijven zitten. 
Want Siedle brengt het 
beeld van de deurcamera 
op televisie. Zodra er aan-
gebeld wordt, verschijnt het 
beeld op uw beeldscherm, 
afhankelijk van het soort tv 
ofwel als volledig beeld of 
ingevoegd in het lopende 
programma (PIP).
De spreek- en deurfunctie 
wordt ofwel door het 
binnentoestel van de spraak- 
installatie of een lijntoestel 
overgenomen, dat via de 
interface DoorCom aange-
koppeld is.
De toegang tot de televisie 
wordt technisch mogelijk 

gemaakt door een speciale 
interface, de Bus-video-
demodulator (BVD). Deze 
wordt in de schakelkast 
geïnstalleerd, waar hij het 
videosignaal uit de data-
transmissie van de Siedle-
installatie uitkoppelt. De 
Bus-video-demodulator 
levert een neutraal signaal 
in het FBAS-formaat, waar-
mee veel videosystemen 
werken.
De ingang als televisie- 
programma is daarom  
een toepassingsmogelijk-
heid, maar niet de enige. 
De beelden van de Siedle-
camera kunnen ook naar 
allerlei bewakingssystemen 
en videomonitoren worden 
geleid.
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Impressum 
kompakt 01/2010

“siedle kompakt” verschaft  
een overzicht over de 
systeemwereld van Siedle. 
Uitvoerige informatie over 
het bedrijf, de producten en 
moderne communicatie bij 
de drempel krijgt u van uw 
Siedlepartner, in het dichtst-
bijzijnde Siedlecentrum  
of via de Siedlewebsite op 
internet.

Uitgever:
S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefoon  +49 7723 63-0
Telefax  +49 7723 63-300

www.siedle.de info@siedle.de

Concept en art direction:
Meiré und Meiré, Keulen
www.m2web.de

Redactie (verantwoordelijk):
Peter Strobel
S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenwerke OHG

Nieuw verschenen:
“Architektur an der Schwel-
le”, een combinatie van 
magazine en productcatalo-
gus die de geschiedenis, het 
heden en de toekomst van 
de gebouwencommunicatie 
vanuit verschillende invals-
hoeken belicht (architec-
tuur, technologie, design en 
cultuur).

“Architektur an der Schwelle” 
is gratis verkrijgbaar.

De Compact-sets vormen het 
begin van de Siedleklasse – 
en de snelste weg naar  
een intercom. Ze bevatten 
alle binnentoestel appara-
ten, van het deurstation tot 
en met de netaansluiting. 
De montage ervan is uiterst 
eenvoudig; het binnen- en 
deurstation worden gewoon 
op de muur geschroefd.

De audioset vervult de 
basisfuncties bellen, spre-
ken en de deur openen.  
De set biedt alles wat 
kenmerkend voor een 
intercom van Siedle is:  
een hoge materiaal- en 
verwerkingskwaliteit, 
perfecte functie en een 
modern design – gecom-
bineerd met een excel-

lente prijs-prestatie-ver-
houding.
Leer uw toegang kijken!  
De videoset maakt het u 
makkelijk. Met doordachte, 
betrouwbare techniek en 
eenvoudige bediening. 
Telkens nadat er is aan- 
gebeld of na handmatig 
activeren verschijnt het 
beeld van de deurcamera 

Nederland
Siedle Nederland B.V.
Atoomweg 474
3542 AB Utrecht
Tel. +31 30 2330500
Fax +31 30 2330519
www.siedle.nl
info@siedle.nl

België/Luxemburg
Siedle Belux NV
Antwerpsestraat 20
2840 Reet
Tel. +32 3 8805600
Fax +32 3 8805609
info@siedle.be
www.siedle.be
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op de kleurenmonitor – 
dankzij de geïntegreerde 
verlichting ook wanneer 
het donker is. Omdat de 
Compact-sets voldoende 
hebben aan prestaties 
van de eenvoudigste  
kwaliteit, zijn ze uitste- 
kend geschikt voor het 
vervangen van oude  
belinstallaties.

Bij uw Siedle-dealer krijgt u competent advies:

Meer over dit thema onder www.siedle.nl/sets


