
Een deurtelefoon met een geïntegreerde interface. Hiermee is de PortaVision 

direct aan te sluiten op de bestaande VoIP omgeving. Deze deurtelefoon is 

voorzien van een ingebouwde camera met beelden via IP of SIP. Daarnaast 

is de PortaVision voorzien van Full Duplex audio. Robuust, industrieel en 

molestbestendig.

Deze deurtelefoon is ook leverbaar zonder video: de PortaDial SIP.

Onze PortaDial SIP en PortaVision SIP all-in-one deurtelefoons zijn standaard 

voorzien van een ingebouwde deuropener-relais, waarmee de deur geopend kan 

worden. 

• Geen losse Interface nodig

• Ontvangst op elk type toestel

• Eenvoudig te installeren

• Full duplex audio

• PoE of bijgeleverde adapter

PortaDial® is een merk van Advitronics®

PortaVision SIP



PortaDial

Vormgeving:

• Aluminium frontplaat: Molestbestendig en uit 1 stuk 

gefreesd. 

• Afmetingen gelijk aan de PortaDial-S01  

(109 x 229 x 33 mm - BxHxD)

• Standaard als inbouw geleverd

Aansluitingen:

• Netwerkaansluiting (PoE, UTP Cat5 kabel)

• Voedingsaansluiting (wanneer PoE niet wordt gebruikt), 

een voedingsadapter wordt meegeleverd

• Schakelcontact deuropener (potentiaalvrij wisselcontact)

Uitvoeringen:

• PortaDial SIP: met 1 drukknop geschikt voor spraak 

oproepen. 

• PortaVision SIP: met 1 drukknop geschikt voor spraak 

en video oproepen

Opties:

• 2 drukknops versie

• Extern SIP relais 

 (let op: RJ11 kabel nodig tussen de deurtelefoon en 

extern SIP relais)

• RVS gestraalde molestbestendige opbouwrand

• RVS geborstelde molestbestendige opbouwrand

Camera Specificaties:

• Kleurencamera 640 x 480 

• Beeldhoek 92°

• MJPEG IP video stream

• SIP video in CIF resolutie (352 × 288)

SIP specificaties:

• Geïntegreerde SIP interface, zodat er geen losse 

interface meer nodig is. 

• Aan te melden als SIP extensie op SIP telefooncentrale 

of hosted SIP platform

• Full duplex audio, video van de PortaVision naar 

ontvanger

• 2e SIP account, geschikt als fallback, of om het 

reservenummer te bellen via een andere SIP installatie

Art nummer Omschrijving
30271010 PortaDial SIP

30271014 PortaDial SIP 2DK

30271001 PortaVision SIP 

30271004 PortaVision SIP 2DK

30271050 Extern SIP Relais

30200041A RVS gestraalde opbouwrand

30200041B RVS geborstelde opbouwrand

30200041C Inbouwframe*

* alleen bij nieuw metselwerk



PortaDial

Inbouwgegevens
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Uitsparing: 97 x 180 mm
Inbouwdiepte: 33mm

5.00mm 5.00mm

5.00mm5.00mm

Deuropener contact
Aders:   2
Spannings vrij wisselcontact
Max. 250vac/30vdc - 5A

220 vac t.b.v. adapter
(niet nodig bij POE uitvoering)

2

PortaVision SIP
PortaDial SIP

8

LAN aansluiting
Kabeltype:  CAT5e
Aders:         8
Max.lengte tot aan switch: 100m



PortaDial biedt een oplossing voor iedere situatie. 

Wij hebben oplossingen voor elk hosted platform en 

ieder type telefooncentrale, zowel VoIP, mobiel als 

analoog. Alle PortaDial deurtelefoons zijn robuust, 

molestbestendig en eenvoudig te installeren. 

De deurtelefoons worden in eigen huis ontwikkeld en 

geproduceerd. Naast de standaard series kunnen 

wij maatwerk oplossingen bieden.

Sterk staaltje vakmanschap. 

Voor elke vraag 
een oplossing


