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Veiligheid centraal

Veiligheid is het belangrijkste thema binnen de 
hekwerkbranche en een essentieel onderdeel 
hiervan is toegangscontrole. Naast robuuste 
fysieke kaders en afbakeningen wordt het steeds 
belangrijker voor de klant om altijd te weten 
wie er aan de poort staat, zowel bij particulieren 
als bij een groot logistiek terrein. Een veilig en 
molestbestendig intercomsysteem staat centraal 

bij een totaaloplossing voor uw klant. 

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van 
communicatie moet ook de digitale veiligheid 
worden gewaarborgd. Naast data beveiliging, 
encryptie en privacyrichtlijnen, wordt het steeds 
complexer een intercomsysteem makkelijk in te 

zetten. 

Graag nemen wij u in dit document mee waarom 
PortaDial in uw assortiment en portfolio hoort. 

Bij PortaDial staat kwaliteit centraal. Wij leveren 
daarom onze diensten en producten enkel uit aan 

geselecteerde partners. 



Oplossing voor elke situatie

Wij weten als geen ander hoe uiteenlopend de 
situatie bij uw klant kan zijn. Gelukkig biedt PortaDial 
een breed assortiment dat perfect aansluit bij de 

wensen van de klant en de eisen van de locatie. 

Installatie afstand
In veel situaties is de afstand tussen de poort en de 
patchkast simpelweg te groot voor een reguliere 
ethernet verbinding. Met de Interface oplossingen 
van PortaDial zijn afstanden van honderden meters 
mogelijk tussen intercom en interface. Ook is het 
mogelijk om, afhankelijk van de situatie en oplossing, 
meerdere intercoms aan te sluiten op één enkele 

interface. 

Robuust en molestbestendig
Al onze oplossingen worden vervaardigd uit metaal 
en zijn getest in weer en wind. Van havengebied tot 
afgelegen logistiek terrein, van parkeergarage tot 
gevangenis. Onze producten zijn gebouwd voor de 
meest kritieke locaties. Al onze intercoms worden 

standaard spatwaterdicht geleverd.

Standaardisatie 
Door gebruik te maken van bestaande telefonie 
protocollen garanderen wij de werking van uw 
installatie. Onze netwerkproducten kunnen na 
installatie gemakkelijk door de telefonie leverancier 
of ICT partij worden geconfigureerd. Hierdoor 
hoeft een installateur geen ICT werkzaamheden 
uit te voeren. Mocht er geen ICT of telefonie partij 
zijn, dan kunnen wij uiteraard helpen met de (voor)

configuratie.

Veilige communicatie met de bezoeker
Weten wie de bezoeker is voordat er toegang wordt 
verleend. PortaDial levert veilige oplossingen voor 
koppeling met telefonie. Onze producten zijn op elk 
platform getest, zowel analoog, SIP (VoIP) als mobiele 
netwerken. Daarnaast zijn wij ISO9001, ISO27001 
en NEN7510 gecertificeerd, dit houdt in dat onze 
producten kritisch worden getest met betrekking tot 

informatiebeveiliging.  

https://www.kiwa.com/nl/nl/


Intelligente Interfaces

Door gebruik te maken van een interface in 
combinatie met PortaDial intercoms zijn er 
afstanden van honderden meters mogelijk tussen 
de deurtelefoon(s) en interface, onafhankelijk van 
het type bekabeling. Daarnaast is er voor ieder 
verbindingstype een interface beschikbaar! 

Doordat de interface doorgaans inpandig wordt 
geplaatst biedt deze opstelling de meest robuuste, 
industriële en molestbestendige intercomoplossing.

Door gebruik van een losse interface hoeft bij een 
upgrade, renovatie of reparatie niet uw gehele 
installatie te worden vervangen.

    Geschikt voor grote afstanden

    Standaard veel features       

    Intelligentie inpandig

    Robuust en molestbestendig

    Altijd een oplossingMeer info

https://www.portadial.nl/deurintercom-series/portadial-access-interfaces/


    Full-duplex audio

    Complete oplossing

    Eenvoud in installatie

    Design of industrieel

    Ontwikkeld voor telefonie

All-in-one oplossing

In sommige gevallen de uitkomst: All-in-One. Deze 
producten van PortaDial zijn ontwikkeld voor 
installatiegemak bij kleinere toepassingen. Doordat 
de intelligentie en  een relais in de intercom zit 
verwerkt heeft u alles wat u nodig heeft voor uw 
toegangscontrole. Deze producten zijn specifiek 
ontwikkeld voor koppeling met het mobiele netwerk 
of een (hosted) SIP omgeving.

De SIP varianten kunnen worden voorzien van 
video, waarbij de Elego, onze dutch design 
deurtelefoon, in meerdere kleuren kan worden 
besteld. Gepersonaliseerd naar de eisen van u en 
uw klant. Daarnaast zijn alle SIP 
varianten standaard voorzien 
van een PoE voeding waardoor 
er maar 1 netwerkkabel naar de 
intercom nodig is.

Meer info

https://www.portadial.nl/deurintercom-series/geintegreerde-deurintercoms-interface/


Sterk in maatwerk

PortaDial is een Nederlandse fabrikant en 
onderscheidt zich door ontwikkeling van zowel 
hardware als software in eigen huis te hebben. 
Hierdoor zijn wij één van de marktleiders op het 
gebied van toegangscontrole met onze intercom 
en deurtelefonie oplossingen. Dankzij deze eigen 
ontwikkeling kunnen wij onze producten ook 
aanpassen naar maatwerk oplossingen voor 

uiteenlopende situaties en toepassingen.

“Bij PortaDial geloven wij in goed partnerschap door met 
gedegen kennis te kunnen adviseren van A tot Z – van 
bestek tot en met de oplevering. Dankzij korte lijnen en 
door alles in eigen beheer te houden, zorgen wij graag 
samen voor een passende oplossing en een tevreden 

eindklant”, Jack Roskam

Vanwege onze jarenlange ervaringen begrijpen wij 
goed dat elke situatie, elke klant en elk aanvraag 
verschilt. Wij denken graag mee en passen onze 

adviezen aan op de wensen van de klant. 
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