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Om denne brochure

På de følgende sider har vi samlet de vigtigste aspekter ved-
rørende temaet beboelsesejendomme. Vores anlægseksem-
pler danner kernen for forskellige bygningstyper. De giver 
en overordnet orientering om de produktkombinationer, 
der er egnede til beboelsesejendomme. Disse eksempler 
kan du forfine yderligere til dit eget behov, enten i forbin-
delse med en snak med vores rådgiver eller ved hjælp af 
vores digitale værktøjer.

Vores digitale værktøjer

Websted
Denne brochure indeholder en orientering om passende 
produkter til dine projekter. Du finder flere oplysninger 
om vores produktlinjer, analoge og digitale udvidelser 
og tekniske detaljer, men også om virksomheder og 
kvalitetsaspekter online.
 www.siedle.dk

Konfigurator
Se på forhånd, hvad du får bagefter: Vores konfigurator 
forenkler planlægningen og visualiseringen af dørkommuni-
kationssystemer. Konfiguratoren er tilgængelig online.
 www.siedle.dk/konfigurator

Augmented Reality
Forbløffende ægte: du kan nu visualisere vores systemer 
i de reelle omgivelser med vores AR-app "Siedle AR". 
Eller du kan integrere dem i din digitale planlægning. 
Alt hvad du skal bruge, er vores gratis app. Den kan fås 
i App Store og hos Google Play.
 www.siedle.dk/ar
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Alle priser er uforbindende anbefalinger fra producenten inkl. 
moms. Den samlede pris omfatter udstyr og komponenter, men 
ikke montering, installation og ibrugtagning. Den er beregnet på 
basis af en installation i in home-bus-systemet. Pris pr. 03/2020. 
Der tages forbehold for ændringer.
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En sikker investering
Et Siedle-system er en sikker investering i både mindre 
og større beboelsesejendomme. Vores systemer sikrer, at 
indgangen er synlig og let at bruge. Og det sørger vores fokus 
på værdibevarelse for. Vi udvikler vores systemer, så de har en 
lang levetid. De kan til enhver tid eftermonteres og udvides. 
Ved udviklingen af nye produkter lægger vi meget vægt 
på bagudkompatibilitet og opdateringsmulighed. Fordi din 
investering er vigtig for os. Helt sikkert.

Anerkendt designstørrelse

Vores produkters æstetiske, lange levetid 
skyldes, at der er givet afkald på alt 
overflødigt og korttidsholdbart – et vigtigt 
aspekt ved investering i produkter med 
lang levetid. Denne indlysende konsekvens 
har indbragt os mere end 100 nationale og 
internationale designpriser og gjort os til 
et af de vigtigste, tyske designmærker.

Made in Germany

Siedle er en hightech-virksomhed, der udvikler sin egen software ved hjælp 
af de mest moderne produktionsmetoder. Samtidig er det også traditio-
nelle, menneskelige dyder og færdigheder, der giver vores produkter deres 
karakter. De opstår alle i Sydtyskland højt oppe i Schwarzwald. Folk her 
anses som ambitiøse slidere, flittige håndværkere og jordbundne familie-
mennesker. Det kan godt være, at vi kunne producere under gunstigere 
vilkår et andet sted, men ikke, så dine krav opfyldes: til kvalitet, sikkerhed 
og udvidelsesmuligheder.
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Fremtidsdesigner

Som specialister inden for bygnings- 
kommunikation går vi den netforbundne 
vej: teknologisk med vores gateways og 
IP-systemer, som gør det muligt at integrere 
dørkommunikationen i intelligente bygning-
er. Strategisk via samarbejdet med partnere 
som Jung og eNet Smart home Allianz.

Skabt til mennesker

Siedle-produkter tilbyder funktioner, 
som gør livet lettere og sikrere. Vi undlader 
overflødige og pjankede komplikationer 
til fordel for større overskuelighed. 
Dette skaber hverdagssystemer, der er 
lette at betjene. Lige så let er montering 
og idriftsætning. Det sparer omkostninger 
og glæder producenten.
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Nyhavn i København

Musikhuskvarteret i Aalborg
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Vores anbefaling til 
beboelsesejendomme
Hør, tal, åbn døren – det klassiske samtaleanlæg udgør 
grundlaget for enhver dørkommunikation. Hos Siedle kan 
basis udbygges og skaleres afhængigt af bygningsstørrelse, 
ønskede funktioner og antal deltagere. Analog og digital.

Siedle Compact

Produktlinjen til indgangen til Siedle-verdenen. Til mindre 
beboelsesejendomme og overalt, hvor en fordelagtig pris 
er afgørende, f.eks. også til etage- og sideindgange.

Siedle Vario

Multitalentet. Der findes næppe det krav til kommunikation 
ved indgangen, som Siedle ikke kan opfylde. Det modul-
opbyggede system integrerer alt, hvad der er muligt ved 
indgangen, i en samlet, formel ramme.

Siedle Classic

Den moderne fortolkning af den klassiske dørstation.. 
Siedle Classic koncentrerer sig om det væsentligste og er 
derfor det første valg for alle, der lægger vægt på solidite-
ten og værdien af massivt metal.

Siedle Steel

Kommunikationssystemet Siedle Steel blev udviklet for at 
realisere ønsker, planer og ideer. I vores moderne virksom-
hed fremstilles individuelle enkeltstykker i samme kvalitet 
og med samme nøjagtighed som ved industriel produktion.



Flerfamiliehuse og beboelsesejendomme 9

Siedle Basic

Se, hør, tal, åbn – Siedle Basic forener moderne dørkom-
munikations væsentligste funktioner. Akustik, billedkvalitet 
og ergonomisk betjening opfylder de højeste krav, også ved 
vores startmodeller.

Hus- og håndfri telefoner

Den klassiske model med telefonrør til diskret tale.  
Der fås hustelefoner til vægmontering eller opstilling 
på bord, med og uden video.

Video-panel

Med den store skærm opfylder video-panelet høje krav 
til gengivelse af dørbilledet. Det klare design og de 
funktionelt proportionerede knapper og symboler gør 
betjeningen intuitiv.

Siedle Axiom

Hele serien af moderne dørkommunikation suppleret med 
husautomation og telefoni: Siedle Axiom kombinerer det 
intelligente interiør med et design, der bringer det høje krav 
til udtryk.
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Den fordelagtige basis.  
Til mindre projekter.
Siedle Compact kombineret med Siedle Basic til 
indendørsområdet er vores startpakke til mindre projekter 
med to til fire boliger. Her koncentrerer vi os om de centrale 
funktioner: Tal, se, åbn døren.
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Muligheder

Skalerbarhed

Pr. dørstation op til 4 audiodeltagere,  
op til 2 videodeltagere.

Monteringstype

 – Overflademontering
 – Indbygget

Mobil dørkommunikation

Kompatibel med Siedle-appen (Smart Gateway nødvendig).

Forsyningsteknik

2 × svartelefon Siedle Basic
Signalhvid

Dørstation Compact overflademonteret
Børstet rustfrit stål

Skab dit individuelle system 
i onlinekonfiguratoren!

Anlægseksempel

+

+

=
Video fra 21.803 kr. 
Audio fra 7.078 kr.
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Klassikeren.  
Variabel og kan udbygges.
Siedle Vario er et af vores mest fleksible systemer:  
modulopbygget, med talrige funktioner og variabel nærmest 
i det uendelige. Til mellemstore projekter anbefaler vi 
en kombination med Siedle Basic til indendørsområdet.
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Forsyningsteknik

12 × svartelefon Siedle Basic
Signalhvid

Dørstation Siedle Vario indbygget 
Sølv-metallic

Muligheder

Skalerbarhed

Op til 465 systemenheder (in-home-bus).

Monteringsmåde

 – Overflademontering
 – Indbygget
 – Fritstående
 – Indbygning i dørblænde

Farver

Fire standardfarver, individuelle lakeringer i henhold til RAL 
eller farveprøve.

Kameraer

Flere registreringsvinkler, eksterne kameraer 
som ekstraudstyr.

Adgangskontrol

 – Electronic key-læser
 – Fingeraftryksregistrering (Fingerprint)
 – Kodelås
 – Nøglekontakt

Postkasse

 – Udtagning på forsiden
 – Postkasse til gennemkast
 – Pladsbesparende brevkasse

Mobil dørkommunikation

Kompatibel med Siedle-appen (Smart Gateway nødvendig).

Anlægseksempel

+

+

Skab dit individuelle system  
i onlinekonfiguratoren!

=
Video fra 85.785 kr. 
Audio fra 21.983 kr.
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Massivt metal. 
Mange deltagere.
Til store beboelsesejendomme med mange lejligheder har 
Siedle udviklet opkaldsdisplayet – lange rækker med mange 
opkaldstaster hører fortiden til. Kombineret med vores 
designlinje Siedle Classic opstår et system, der formidler 
solidaritet og værdi.
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Muligheder

Skalerbarhed

Op til 465 systemenheder (in-home-bus).

Monteringsmåde

 – Indbygget

Materiale og farver

Forskellige materialer, coatings og lakeringer.

Kameraer

Flere registreringsvinkler, eksterne kameraer 
som ekstraudstyr.

Adgangskontrol

 – Electronic key-læser
 – Fingeraftryksregistrering (Fingerprint)
 – Kodelås
 – Nøglekontakt

Postkasse

 – Udtagning på forsiden
 – Postkasse til gennemkast

Mobil dørkommunikation

Kompatibel med Siedle-appen (Smart Gateway nødvendig).
Forsyningsteknik

20 × svartelefon Siedle Basic
Signalhvid

Dørstation Siedle Classic indbygget med digitalt opkaldsmodul DRM 
Børstet specialstål

Anlægseksempel

+

+

Skab dit individuelle system 
i onlinekonfiguratoren!

=
Video fra 132.601 kr. 
Audio fra 32.329 kr.
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Hightech ved indgangen.  
Kan konfigureres individuelt.
Ved særlige krav kommer Siedle Touch, vores multifunktionelle 
touchskærm, på banen. Siedle Touch kan tilpasses individuelt 
til alle krav og ønskede udformninger, grænsefladen er 
sprogneutral, og betjeningen er intuitiv. Sammen med en 
dørstation i designlinjen Siedle Steel er der garanti for en 
tidssvarende æstetik.
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Muligheder

Skalerbarhed

Op til 465 systemenheder (in-home-bus).

Monteringsmåde

 – Overflademontering
 – Indbygget
 – Fritstående
 – Indbygning i dørblænde

Materiale og farver

Forskellige materialer, coatings og lakeringer.

Kameraer

Flere registreringsvinkler, eksterne kameraer 
som ekstraudstyr.

Adgangskontrol

 – Electronic key-læser
 – Fingeraftryksregistrering (Fingerprint)
 – Kodelås (analog og på softwaresiden)
 – Nøglekontakt

Postkasse

 – Udtagning på forsiden
 – Postkasse til gennemkast

Mobil dørkommunikation

Kompatibel med Siedle-appen (Smart Gateway nødvendig).

Brugerflade

Individualisering af indhold og funktioner.

Planlægger du noget endnu større og/eller 
mere komplekst?  
Så er vores IP-system Siedle Access det rigtige. Du kan til 
enhver tid trække på vores rådgivere: 
 +45 7022 0002
 info@siedle.dk

Planlæg dit individuelle 
touch-system direkte med 
din Siedle-kontaktperson. 

Kontaktoplysninger 
på bagsiden.

Forsyningsteknik

Svartelefon video-panel hvidt

Dørstation Siedle Touch 10 i Siedle Steel 
børstet rustfrit stål

Anlægseksempel

+

× 40

+

=
Video fra 343.929 kr. 
Audio fra 91.837 kr.
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Østerbrogade i København
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Siedle tænker med. 
Og mere.
Selvfølgelig vil vi gerne tilbyde dig de bedst mulige produkter. 
Men vi bestræber os på langt mere. Vi vil gerne, at du 
føler dig sikker hele vejen igennem, når du anvender vores 
systemer. Derfor lever de op til de vigtige normer. Alle data 
hostes i Tyskland. Alle produkter er en del af vores system 
med intelligente udvidelsesmuligheder, og alt gennemtænkt 
ned til den mindste detalje.

I bedste fald selvforklarende

Vi prioriterer intuitiv betjening af kompleks 
teknik. Entydige symboler og klare kontra-
ster fører hånden til betjeningselementerne. 
Tasterne er store og optimalt tilgængelige – 
uden lup og fingerspidser.

Opfylder standarderne

Ved handicapbyggeri drejer det sig ikke 
kun om byggemæssige forholdsregler, 
men også om funktionelle forhindringer, 
f.eks. for hørehandicappede. I Tyskland 
er disse krav formuleret i DIN 18040. 
Vi omsætter dem vha. tilstandsvisningen: 
De opfylder de aktuelt relevante handicap- 
og ligestillingslove samt standarderne for 
handicapbyggeri, hvad angår den visuelle 
signalisering ved døren.
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Smart Home. Hosted in Germany.

Vores Smart Gateways giver mulighed for mobil 
kommunikation med Siedle-appen. Disse gateways 
forbinder anlæggene i bygningen med vores cloudbaserede 
server, der er placeret i Tyskland (i henhold til ISO 27001). 
Kommunikationen sker krypteret – både mellem Smart 
Gateway og Siedle-server og mellem Siedle-server og 
Siedle-appen. Dermed ligger der ingen personlige data 
på serveren, som uautoriserede personer kan udnytte. 

Oversigt

Vores kameraer fås med to forskellige registreringsvinkler. 
Dermed kan vi klare enhver bygningsmæssig situation. 
For når videokameraer kan se mere, kan de også placeres 
mere fleksibelt. Og de registrerer også kørestolsbrugere 
og mindre børn.

Mobil og sikker: Siedle-appen

Alle anlægseksempler kan efter ønske suppleres med 
Siedle-appen. Den omdanner iOS-enheder og Android-
smartphones til komfortable videosamtaleanlæg til brug 
hjemme og under rejser. Beboerne modtager døropkaldet, 
ser den besøgende og taler med vedkommende nøjagtigt 
som hjemme – også når de er på forretningsrejse eller ferie. 
Forbindelsen til Siedle-serveren, der er placeret i Tyskland, 
anvendes som sikker basis.

Kamera 180

Kamera 130
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Adgangskontrol

Fingeraftryk, en talkode eller en radiotrans-
ponder: De supplerer eller erstatter den 
konventionelle nøgle. Siedle-adgangskon-
trollen tilpasser sig til kravene med flere 
udbygningstrin. Det har mange fordele i 
beboelsesejendomme: Administrationen 
af koder og processerne i forbindelse med 
genudlejning bliver lettere. Og ved parke-
ringskældre og indkørsler tilbyder elektroni-
ske døråbnere et betydeligt plus i bekvem-
melighed.

Tidløst systemdesign

I en skabende tradition, der går tilbage til Bauhaus-stillen, 
har vores produkter en forpligtelse til funktionalitet, ergo-
nomi og enkel betjening. De resulterer i et åbent system 
med mange kombinations- og variationsmuligheder.

Electronic key-læser

Fingeraftryksregistrering

Kodelås

Nøglekontakt
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Påskrifter

Oplysninger skal være lette at læse. Uanset om det er 
navn, logo eller åbningstider: Siedle tager sig af påskriften. 
Der kan vælges mellem flere muligheder afhængigt af behov.

Postkasse

Alle Siedles postkasser opfylder poststandarden 
DIN EN 13724. De beskytter alle posten mod fugt og 
uautoriseret adgang, ingen af dem består af en enkelt 
metalplade. De viser deres styrke langt ud over disse 
mindstekrav. Postkasser fra Siedle har lang levetid, er 
forarbejdet nøjagtigt og gennemtænkt til den mindste 
detalje. Materialekvalitet, konstruktion og forarbejdning 
sørger for mekanisk stabilitet og formende kvalitet.

Materiale og farver

Vi tilbyder et egnet system til ethvert 
indgangsmiljø i forskellige materialer, 
farver og overflader, også individuelt 
tilpasset. Vi ønsker ikke at give vores kunder 
standardvarer, men snarere et præcist 
passende produkt, der passer perfekt ind 
i det overordnede arkitektoniske koncept.

Silketryk Folieskrift Påtryk folie Laserskrift Gravering LaserskæreteknikOphøjet

Siedle Vario

Siedle Classic

Siedle Steel



S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Germany
+49 7723 63-0
www.siedle.com
info@siedle.com

© 2020 S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Google Play og Google Play-logoet er mærker tilhørende Google LLC. Apple, iOS, iPhone 
og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke tilhørende 
Apple Inc.

Kontakt

Siedle har filialer og repræsentationer 
i mange lande over hele verden. 
Din kontaktperson i det pågældende land 
står gerne til rådighed med rådgivning.

Siedle Nordic A/S
Avedøreholmen 96–98
DK-2650 Hvidovre
+45 7022 0002
info@siedle.dk
www.siedle.dk
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