
Onze oplossing voor situaties waar geen telefoonlijn aanwezig is, zoals 

onbemande tankstations, afgelegen parkeerplaatsen en poorten die op grote 

afstand van het pand liggen. Zo kunnen bezoekers toch een spreek-luister 

verbinding opbouwen via mobiele verbinding. 

De PortaDial LTE is een deurtelefoon met een geïntegreerde LTE interface en 

maakt gebruik van de mobiele belbundel. Hiermee is de PortaDial LTE een 

complete stand-alone oplossing. Robuust en molestbestendig en standaard als 

inbouw geleverd. Een RVS opbouwrand is optioneel verkrijgbaar.

Onze PortaDial LTE deurtelefoon is voorzien van een ingebouwd deuropener-

relais, waarmee de deur geopend kan worden. 

• Geen losse Interface nodig

• VoLTE (4G), 2G & 3G als back-up

• Complete all-in-one oplossing (simlockvrij)

• Eenvoudig te installeren

• Full duplex audio

PortaDial® is een merk van Advitronics®

PortaDial LTE

PortaDial



PortaDial
Vormgeving:

• Dutch design en fabricaat

• Gefreesd Aluminium frontplaat met acrylaat afgewerkt

• Uitgevoerd met 1 of 2 drukknoppen, met uitwisselbare 

naamplaten

• Compact formaat (109 x 229 x 40 mm - BxHxD)

• Standaard als inbouw geleverd

Aansluitingen:

• 1 x 2.1mm DC connector 12VDC

• 1 x Micro USB connector t.b.v. programmering

• 1 x 3-voudige printkroonsteen t.b.v. pulscontact (NO/NC)

• 1 x 3-voudige printkroonsteen t.b.v. deuropener (NO/NC)

• 1 x 2-pins header t.b.v. nachtstand

• 1 x SMA connector t.b.v. meegeleverde antenne

Opties:

• RVS gestraalde molestbestendige opbouwrand

• RVS geborstelde molestbestendige opbouwrand

• RVS inbouwframe t.b.v. nieuw metselwerk

Ondersteunde netwerken:

4G-bellen (VoLTE) via belbundel of beltegoed

Back-up: 2G/3G-bellen via belbundel of beltegoed

De PortaDial LTE wordt zonder simkaart geleverd.

Art nummer Omschrijving
30282001 PortaDial LTE

30282005 PortaDial LTE 2DK

30200041A RVS gestraalde opbouwrand

30200041B RVS geborstelde opbouwrand

30200041C Inbouwframe*

* alleen bij nieuw metselwerk
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