PortaDial

PortaDial Elego
De PortaDial Elego, onze design deurtelefoon! Dutch design: stijlvol en elegant.
Uniek van deze deurtelefoon is dat hij is voorzien van een interne SIP server
waardoor de Elego ook zonder eigen VoIP omgeving te gebruiken is. Leverbaar
met camera waardoor je op een softphone, smartphone of tablet kunt zien wie
er voor de deur staat. Ook ’s avonds en ’s nachts! De Elego deurintercom kan
meerdere devices tegelijk oproepen. Iedere ontvanger kan het gesprek aannemen
en de deur openen via elke SIP app. Zowel het acrylaat als het aluminium front is
op aanvraag aan te passen.

•

Geen losse Interface nodig

•

Ontvangst op elk type toestel

•

Eenvoudig te installeren

•

PoE of bijgeleverde adapter

PortaDial® is een merk van Advitronics®

ISO 9001

ISO 27001

NEN 7510

PortaDial
Vormgeving:

Keypad functionaliteit:

•

Aluminium frontplaat, als optie beschikbaar in 5 kleuren

•

Pincode t.b.v. toegangscontrole

•

Hoogglans acrylaat, op aanvraag met eigen bedrukking

•

Tot 6-cijferig telefoonnummer kiezen zoals ingetoetst

•

Geen zichtbare montagemiddelen aan de voorzijde

•

Verkort kiesnummer van 1 t/m 6 cijfers

•

Afmetingen: 110 x 229 x 33 mm - BxHxD

•

Maximaal 100 verkorte kiesnummers

Aansluitingen:

SIP specificaties:

•

Netwerkaansluiting (PoE, UTP Cat5 kabel)

•

•

Voedingsaansluiting (wanneer PoE niet wordt gebruikt),

installatie gemaakt kan worden bij klanten zonder reeds

een voedingsadapter wordt meegeleverd

aanwezige SIP telefonie installatie

•

Schakelcontact deuropener (potentiaalvrij wisselcontact)

•

Geïntegreerde SIP server, zodat er een stand-alone

Aan te melden als SIP extensie op SIP telefooncentrale
of hosted SIP platform

Uitvoeringen:
•

Elego: met 1 drukknop geschikt voor spraak oproepen

•

Elego Key: met 1 drukknop geschikt voor spraak

•

Full duplex audio, video van de Elego naar ontvanger

•

2e SIP account, geschikt als fallback, of om het
reservenummer te bellen via een andere SIP installatie

oproepen en voorzien van een toestenbord
•

Elego Cam: met 1 drukknop geschikt voor spraak en
video oproepen

•

Elego Cam Key: met 1 drukknop geschikt voor spraak
en video oproepen, voorzien van een toetsenbord

Art nummer

Omschrijving

Adviesprijs

30272015

Elego

€ 710,00

30272010

Elego Key

€ 860,00

30272005

Elego Cam

€ 980,00

30272001

Elego Cam Key

30272110

RFID optie

€ 80,00

30272111

4dk optie*

€ 140,00

30272112

2dk optie*

€ 75,00

3027210x

Frontplaat kleur optie

€ 70,00

45310000

WebRelay 5V/PoE Single

€ 199,00

45310001

Webrelay 5V/PoE Quad

€ 210,00

30272036

Opbouwrand

€ 105,00

3027210x

Frontplaat kleur optie

€ 1.170,00

Opties:
•

RFID 125 KHz reader t.b.v. toegang, inclusief 4
toegangsbadges

•

RVS gestraalde molestbestendige opbouwrand

•

Tot 4 Control By Web – WebRelay, aan te sturen als 2e
of externe deuropener, puls- of continucontact

Camera Specificaties:
•

HD kleurencamera 1280 x 960 (4:3 verhouding)
1280 x 720 (16:9 verhouding)

•

Beeldhoek 150°

•

IR nachtzicht

•

H264 RTSP IP video stream

•

ONVIF compatible

•

SIP video in VGA resolutie (640 x 480)

•

Gelijktijdig beeld via SIP en IP video stream

•

Mogelijkheid tot opslag snapshot van bezoeker bij
aanbellen

* alleen in combinatie met de Elego of de Elego Cam

€ 70,00

PortaDial
PortaDial Elego
PortaDial Elego Cam
PortaDial Elego Key
PortaDial Elego Cam Key

Inbouwgegevens muurplaat
+4,0
229,0

+4,0mm t.b.v. bevestiging front
5.00mm

5.00mm

218,0
209,0

220 vac t.b.v. adapter

(niet nodig bij gebruik van POE)

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

Uitsparing: 184mm x 93mm
Inbouwdiepte: 33mm

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

25,0
5.00mm

5.00mm

9,0

110,0

101,5

90,0

20,0

8,5

0,0

0,0

Voor elke vraag
een oplossing
PortaDial biedt een oplossing voor iedere situatie.
Onze deurintercoms zijn aan te sluiten op elk hosted
platform en ieder type telefooncentrale, zowel VoIP
als analoog. Alle PortaDial deurintercoms zijn robuust,
molestbestendig en eenvoudig te installeren.

De deurintercoms worden in eigen huis ontwikkeld en
geproduceerd. Naast de standaard series kunnen
wij maatwerk oplossingen bieden.

Sterk staaltje vakmanschap.

