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tradice 
a inovace

Firma Siedle – nebo v celém 
a správném znění: fi rma 
S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafen-
werke OHG – je již po 
7 generací rodinným vlast-
nictvím. Vyrábíme vše, co 
slouží pro komunikaci uvnitř 
i vně domu – již 250 let na 
stejném místě, v kvalitě, 
která nepřipouští kompro-
misy a s mnohonásobně 
oceněným designem.

Historie fi rmy
Siedle se datují do polo-
viny 18. století, kdy začal 
Mathäus Siedle ve svém 
sídle ve Schwarzwaldu 
odlévat zvony pro 
hodinářskou manufakturu. 
O 120 let později rozšířil 
jeho pravnuk Salomon 
Siedle slévárnu o další 

obchodní aktivitu, slabo-
proudou techniku. V roce 
1887 vyrobila fi rma Siedle 
první telefon a záhy se stala 
jedním z pionýrů telefonie 
v Německu. Během 30. let 
se podnik specializoval na 
domácí a dveřní telefony 
a v roce 1935 uvedl na 
trh "Portavox", první 
hlasitý dveřní telefon. Od 
té doby se fi rma Siedle 
plně soustřeďuje na 
soustavné zdokonalování 
komunikačního zařízení.
Za sedmdesát let od pro-
duktu Portavox se komu-
nikace dveřním telefonem 
rozvinula k neuvěřitelné 
dokonalosti. Vyvinula se 
do podoby systému, který 
toho umí mnohem více než 
se jen bavit s návštěvníkem 
a otevírat dveře.

Náš cíl
se od doby Portavoxu 
nezměnil: vyvíjet komuni-
kační systémy, které budou 
splňovat nejvyšší nároky. 
Konec konců s "domem" 
hovoří každý návštěvník, 
který do něho chce 
vstoupit; slyší jej a "dům" 
jej sleduje; dotýká se jej 
v okamžiku vstupu a nechá 
se jím vést od hranice po-
zemku až k cíli uvnitř. Naše 
systémy představují důležité 
rozhraní mezi člověkem 
a architekturou. Proto jsme 
nezůstali pouze stát u dveří. 
Firma Siedle se dnes zabývá 
vchodem a přechodem 
mezi vnitřkem a vnějškem. 
Paní Gabriele Siedle, první 
žena ve 260leté historii 
fi rmy říká: "Vchod odděluje 
a současně spojuje a tím 
je vzrušující. Zda přijme 
či odmítne záleží na tom, 
kdo se představuje. Hezký 
obrázek toho, čím se fi rma 
Siedle u vchodu zabývá."

Na prahu
Proto podporujeme diskuse 
na téma vchod a pořádáme 
například symposia – 
společně s ETH Curych. 
Vědci z oblasti kultury, 
fi lozofové, sociologové, 
historici architektury 
a umělci se interdiscipli-
nárně zabývají architek-
tonickým, technickým 
a sociálním utvářením 
přechodů. Jedná se 
o aspekty otevírání a za-
vírání, média komunikace 
se vchodem, ale také 
o bezpečnost, soukromí 
a komunikaci. A v nepos-
lední řadě také o reprezen-
taci a přiměřené přijetí.
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Více na toto téma viz www.siedle.de/unternehmen
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horku, arktické zimě, sla-
nému mořskému vzduchu, 
úderům kladiva, vodní lázni, 
UV záření a nepřetržitému 
provozu: produkty Siedle 
prokazují svoji spolehlivost 
v extrémních podmínkách. 
Tlačítka, pouzdra, těsnění 
a všechny další díly jsou 
doslova trýzněny, než se 
dostanou do sériové výroby. 
Naše požadavky na funkční 
bezpečnost, spolehlivost 
a dlouhou životnost jsou 
přísné – specifi kace Siedle 
leží takřka vždy nad horní 
mezí zákonných předpisů. 
A pokud by se náhodou 
někdy něco rozbilo: nové 
generace našich zařízení 
jsou kompatibilní se svými 
předchůdci a náhradní díly 
pro systémy staré desítky let 
jsou stále k dispozici.

Výroba řady Steel: V moderní manufaktuře jsou špičkové výrobní technologie 
provázány s tradiční řemeslnou výrobou.

Moderní manufaktura
Samozřejmě, že používáme 
stroje, automaty a výrobní 
roboty. Jinak by nebyla 
výroba v Německu kon-
kurenceschopná. Ale 
dnes, stejně jako v dobách 
zvonařství, to jsou znalosti 
a péče zkušených a kvalifi -
kovaných pracovníků, 
kteří jsou zárukou výroby 
dokonalých produktů. To 
je nejvíce patrné u našeho 
špičkového systému 
Siedle Steel. Tady se používá 
nejmodernější technika – 
například vysokovýkonný 
laser, který je přímo řízený 
programem CAD. A přesto 
žádný z našich produktů 
neprojde tolika lidský-
ma rukama. Součinností 
nejmodernější výrobní 
techniky a tradiční řemeslné 
práce vznikají unikátní 
produkty nepřekonatelné 
přesnosti a kvality.

vyrobeno 
ve furtwangen

Str. 3 O fi rmě

Více na toto téma viz www.siedle.de/unternehmen

Firma Siedle vyvíjí a vyrábí 
výhradně ve Furtwangen ve 
Schwarzwaldu. Zde, v místě 
našeho zrodu, si můžeme 
být jisti, že dosáhneme 
kvality, která je pro výrob-
ky Siedle příznačná. Tady 
můžeme většinu výrobních 
kroků provádět ve vlastní 
režii. Více než 80 procent 
vytvářených hodnot produ-
kuje fi rma Seidle ve vlast-
ním sídle – což je nejenom 
zárukou kvality, ale též 
zárukou vysoce kvalifi ko-
vaných pracovních míst. 

Kvalita a trvanlivost
Dříve, než se výrobek Siedle 
dostane na trh, musí se po-
drobit nelítostným testům. 
Při simulacích blížících se 
reálnému prostředí musí 
odolávat tropickému 
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„Siedle je tam, kde začíná 
můj domov.“

O fi rmě
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Siedle Select
Siedle Classic

Dveřní stanice Siedle Steel
s videokamerou, komunikačním systémem a volacím tlačítkem; 
masivní ušlechtilá ocel s kartáčovaným povrchem

Siedle Vario

Str. 8

Siedle Classic
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Siedle Select

Str. 10

Siedle Steel
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Komunikační systém Siedle 
Steel jsme vytvořili proto, aby-
chom uskutečnili přání, plány 
a nápady našich zákazníků. 
Společnost Siedle proto 
vyvinula speciální výrobní 
postup, v němž je provázána 
individualita kusové výroby 
s přednostmi sériové výroby. 
V této moderní manufaktuře 
je každé zařízení Steel 
konfi gurováno a vyrobeno 
podle předlohy zákazníka 
– jako jednotlivý kus, avšak 
s převažující přesností, kte-
rou lze dosáhnout pouze při 
sériové výrobě.

Největší možná volnost
použití je jedním ze dvou cílů, 
o který s řadou Siedle Steel 
usilujeme. Zákazník si určí, 
co má jeho zařízení umět 
a jak má vypadat. Druhým 
cílem je dokonalost; cíl, který 
vylučuje kompromisy. Co se 
týče techniky: její vynikající 
funkce je samozřejmým 
předpokladem. Co se týče 
materiálu: všechny čelní 
panely vznikají z plného ma-
teriálu, zpracováním podle 
vzoru. Co se týče provedení: 
konstrukce nemá žádné vidi-
telné upevnění; rovné plochy, 
čisté linie a přesné hrany 
podtrhují estetiku materiálu.

Kvalita designu
řady Siedle Steel spočívá 
v důslednosti a autenticitě. 
Její výtvarná a funkční 
forma hledá sobě rovné. 
Zařízení Steel patří k těm 
vzácným výrobkům, které 
ve svém oboru defi nují 
vrchol proveditelného. 
A přece: maximálně 
možná svoboda a do-
konalost zůstávají ideá-
lem, který se vzdaluje 
stejně, jak se k němu 
přibližujeme. Siedle Steel 
je otevřený systém – neje-
nom pro svoje uživatele, 
ale také pro svoje tvůrce. 
Pracujeme na tom.

Str. 6 Siedle Steel

Více na toto téma viz www.siedle.de/steel
Na zakázku: Každé zařízení Steel je na základě geometrického konstrukčního rastru 
plánováno, konfi gurováno a zhotoveno podle přání zákazníka.

Tradiční materiál je harmonicky sladěn s elegantní a estetickou ocelí:
Dveřní stanice z brynýrované mosazi, vybavená plošnou svítilnou LED, hovorovým 
systémem, velkoplošným tlačítkem a poštovní schránkou. Popisky jsou do masivního 
materiálu vypáleny laserem.

siedle steel 
high-end
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Dokonalá dveřní stanice 
může nabývat různého 
vzhledu v závislosti na osob-
ním stylu, individuálních 
požadavcích a architekto-
nickém prostředí.
Proto není pro řadu Siedle 
Steel uváděno žádné pro-
vedení, ale jeho prostředky: 
funkční stavebnice, čistá 
estetika a 14milimetrový 
rastr. Co na tomto základě 
vznikne, určuje uživatel.
Samo uspořádání funkčních 

Str. 7

tvůrčí 
svoboda

Jedna dveřní stanice s dopisní schránkou – a nekonečně mnoho možností díky volbě 
uspořádaní funkčních prvků.

prvků mu dává nekonečné 
možnosti utváření prahu 
svého domova. Má být 
zařízení umístěno napra-
vo nebo nalevo dveří? 
Potřebuje elektronickou 
nebo biometrickou kontrolu 
vstupu? Videokameru, do-
pisní schránku nebo do-
movní číslo? Bodové nebo 
plošné osvětlení? 
Vy si vybíráte – a my 
realizujeme vaši volbu.

Rozhodujícím předpo kla-
dem rozmanitosti pro-
vedení řady Siedle Steel 
je konstrukce ve dvou 
rovinách. K podkladu 
je přišroubována pouze 
montážní rovina; upevnění 
roviny obsluhy, umístěné 
nad ní, zůstává nevidi-
telné. Estetika rovinných 
ploch materiálů není ničím 
narušena. K dispozici je šest 
variant masivního mate-
riálu a povrchových úprav. 
Volby konfi gurace jsou 
dále doplněny možností 
záměn obou rovin. Tam, 
kde je na hranách nebo 
v přesných, laserem vypá-
lených výřezech čelního 
panelu viditelná montážní 
rovina, lze obě roviny sladit, 
doplnit nebo kontrastně 
odlišit barevně, strukturou 
a povrchovou úpravou.

Siedle Steel

Více na toto téma viz www.siedle.de/steel/freiheit

a viVíce na toto téma z wwwww.ww sis edeedleee.de/ssteeel/maateteririala

kovová pestrost
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siedle vario 
systémový 
klasik

U vchodu je nyní poža-
do váno více než jenom 
zvonek a domácí telefon. 
Na komunikační systém 
u vstupu jsou dnes kladeny 
rozmanité požadavky, od 
osvětlení až po vstupní 
kontrolu. Systémový klasik 
Siedle Vario splňuje všechny 
– v jednotném provedení 
a nedosažitelné mnoho-
tvárnosti.

Multitalent
Neexistuje snad žádný 
požadavek v oblasti komu-
nikace na vstupu, který by 
Siedle Vario neuměl splnit. 
Ve stěně, na stěně nebo 
volně stojící, v šesti sério-

vých barvách a bezpočtu 
barevných provedení na 
přání, s dopisní schránkou, 
osvětlením, videokamerou 
monitorovacího systému 
nebo se vstupní kontrolou: 
Siedle Vario sdružuje vše, 
co může být u vchodu 
požadováno, do jednotné-
ho formálního rámce.

Designová ikona
Mnohonásobně oceněný 
systé mový design je záruk-
ou, že každá kombinace vy-
hoví nejvyšším požadavkům 
na dobré provedení. 
Siedle Vario je ztělesněním 
modulárně koncipované 
dveřní komunikace. Systém 

byl mnohokrát oceněn za 
design – a posloužil jako 
vzor celé rodině produktů.

Princip Vario
je stejně geniální jako jedno-
duchý: spočívá na funkčních 
modulech a konstrukčním 
rastru. Moduly lze v rámci 
rastru uspořádat v libovolné 
konfi guraci. Výsledkem je 
vždy formálně čisté a este-
ticky dokonalé komunikační 
zařízení. Všechny linie 
lícují a  proporce sou hlasí 
– i při integraci velkých 
informačních panelů nebo 
dopisní schránky.

Také barevně variabilní: 
Kromě šesti sériově dodávaných 
barev může být Siedle Vario 
lakován také individuálně, 
v požadovaném barevném 
odstínu.

Str. 8 Siedle Vario

Více na toto téma viz www.siedle.de/vario

Michael Lin Architect/Christian Richters/VIEW/arturimages
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Stavebnicový: Při umístění na volném prostranství může Vario nést také 
informační panely, osvětlení a dopisní schránku. Při osazení osvětlovacími 
moduly LED vznikne mimořádně plochý osvětlovací sloupek.

Jednotně: S osvětlovacími moduly LED vznikne ener-
geticky úsporné osvětlení okolí – a perfektní doplnění 
dveřní stanice Vario.

Str. 9

Na mnoha zařízeních Vario 
první generace (řada 511) 
se dlouholetým provozem 
v nepříznivých podmínkách 
silně podepsal zub času. 
Staré zařízení je také 
nutno vyměnit v mnoha 
případech, když je zapotřebí 
použít nové technologie, 
například napojení na tele-
fon v kanceláři.

O tyto případy se Siedle 
také postaral: pomocí 
speciálních adaptérů lze 
stará zařízení bez problémů 
nahradit jejich současnými 
nástupci z řady 611.
Zazděné pouzdro přitom 
zůstane ve zdi, takže složité 
zednické práce odpadají.
V závislosti na instalačním 
systému a požadovaných 

funkcích lze většinou i na-
dále používat stávající vedení 
a další komponenty. Kom-
petentní informace vám po-
skytne místní partner Siedle 
– technické oddělení fi rmy
Elektro-System-Technik s.r.o., 
Praha.

Siedle Vario

Více na toto téma viz www.siedle.de/vario/vielfalt

Vícce na totoo ttttééémémaa ivivizz wwwwww.siedle.de/modernisierung/vario

modernizovat
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siedle select
čisté linie

Siedle Select je nová skupina 
produktů pro rodinné domky. 
Čistá linie, tvořená pouhými 
šesti prvky, splňuje typické 
nároky malých obytných 
domů. Dopisní schránka, 
schránka na noviny, osvětlení, 
čidlo pohybu, domovní číslo, 
domovní telefon, zvonek 
– Select soustřeďuje veškeré 
funkce do jednotné moderní 

formy. Díky vysoce kvalitní 
kombinaci materiálů, 
průsvitného pouzdra 
a masivního hliníkového 
krytu, jakož i mimořádně 
bohaté nabídce barev je 
Select výrazným prvkem 
vchodu – bez ohledu na to, 
zda jsou komponenty 
použity kombinovaně nebo 
samostatně.

Více na toto téma viz www.siedle.de/select

Rozmanitost barev
Siedle Select je sériově 
dodáván v eloxovaném 
nebo práškově lakovaném 
hliníkovém provedení 
– nebo se sametově mat-
ným lakováním v libovol-
ném odstínu RAL.
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Jednotné – 
v každé kombinaci
Tak, jak je forma všech 
komponentů jednotná, je 
rozmanitá kombinace jejich 
možností. Komunikační 
technika může být buď 
integrována s dopisní 
schrán kou, nebo montová-
na jako samostatná dveřní 

Inteligentní detaily
Tlumená vhazovací klapka 
schránky zůstává uzavřená 
i při silném větru. Profi l 
odvádějící vodu chrání vho-
zenou poštu před vlhkostí.

stanice. Svítilna LED se 
kromě toho navíc výborně 
hodí pro upevnění domov-
ního čísla. Díky jednoduché 
montáži na omítku zůstává 
plášť budovy v každém 
případě neporušený – to je 
zvláště důležité u energetic-
ky úsporných budov.
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Modernizace
Dveřní reproduktory řady 
TL 111 byly od šedesátých 
let použity již nesčetněkrát. 
Pokud dnes půjde 
o moder nizaci, měli byste 
vyměnit jenom to, co se 
skutečně vyměnit musí. 
Speciálně proto jsme vy-
vinuli variantu současné 
produktové linie Siedle 
Classic, jejíž čelní panel 
padne přesně na stávající 
upevňovací otvory. 
Vestavěné pouzdro, insta-
lo vané kabely, síťové napá-
ječe a vnitřní jednotky 
zůstanou zachovány. Díky 
tomu je výměna celkem 
jednoduchá – a náročné 
zednické práce jsou 
zbytečné.

tomuto soustředění na 
nejdůležitější funkce je 
Classic správná volba pro 
všechny, kteří kladou důraz 
na kvalitu a hodnotu masiv-
ního kovu, ale nepotřebují 
extrémní volnost prove-
dení řady Siedle Steel, ani 
funkční variabilitu řady 
Siedle Vario.

Individualita
Siedle Classic se dodává ve 
stejně rozmanitém mate-
riálovém provedení, jako 
náš špičkový systém Steel: 
Zvolit lze ušlechtilou ocel, 
eloxovaný hliník, napodo-
beninu mosazi, brynýro-
vanou mosaz, barevný lak 
v libovolném odstínu RAL 
nebo barevnou metalízu.

Siedle Classic je soudo-
bou interpretací klasické 
dveřní stanice. Stejně jako 
její prapředek Portavox, 
první dveřní stanice vůbec, 
je tato stanice opatřena 
čelním panelem s tlačítky 
a mřížkou reproduktoru – 
design, technika, materiál 
a zpracování stanice Siedle 
Classic však odpovídá 
nejnovějšímu standardu. 
Siedle Classic, vycháze-
jící z tradičního tvaru se 
zaměřuje na hlavní funkce 
potřebné u vchodu: volat, 
hovořit, vidět a otevřít 
dveře. Stejně klasická je 
montáž pod omítku, která 
ve spojení s upevněním 
zepředu umožňuje velmi 
ploché provedení. Díky 

Dveřní stanice s videokamerou v černém, vysoce lesklém provedení.

Více na toto téma viz www.siedle.de/classic

Vyvinutý speciálně pro 
použití dveřních stanic 
řady TL 111: jedna z variant 
současné produktové linie 
Siedle Classic.

siedle classic
archetyp



 
interiér
Siedle Scope
Siedle-vnitřní jednotky

Siedle-vnitřní jednotky

Str. 15

Siedle Scope

Str. 14

Siedle Scope
Kartáčovaná ušlechtilá ocel
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siedle scope

Scope, mobilní 
videotelefon 
– Velký barevný displej 
–  Videomonitoring se 

zoomem a panorámo-
váním 

– Funkce hlasitého telefonu 
–  Ovládání domovních 

funkcí, např. osvětlení, 
garážových dveří nebo 
žaluzií

Siedle Scope

Více na toto téma viz www.siedle.de/scope

Varianty provedení
Individuální vzhled je dán šesti variantami předního panelu 
z masivního kovu: ušlechtilá ocel, hliník, bílý – vysoce lesklý, 
černý – vysoce lesklý, chrom a zlatý.

Jedno zařízení pro 
všechno
Siedle Scope je videotele-
fon a linkový telefon 
v jednom přístroji. A navíc 
bezdrátový. To znamená, 
že: ať jste kdekoli, v kuchy-
ni, v koupelně, v zahradě, 
ve sklepě ... Scope vám 
živě ukáže, kdo stojí přede 
dveřmi. Přitom Scope 
nabízí všechny funkce 
interního videotelefonu 
včetně funkce hlasitého 
telefonu a tlačítka otvírače 
dveří. Současně je Scope 
plnohodnotný linkový 
telefon s vynikající kvalitou 
reprodukce a mnoha 
komfortními funkcemi. 
Jedno zařízení pro všechno. 
Nová dimenze volnosti.

Pro jiného mobilní 
videotelefon

Pro někoho bezdrátový 
linkový telefon

–  Možnost rozšíření: až 
8 paralelních mobilních 
stanic

Scope, bezdrátový
linkový telefon
–  Velký dosah a vynikající 

kvalita reprodukce 
díky standardu 
DECT TM

–  Kompatibilní s telefony 

jiných výrobců dle profi lu 
GAP

– Funkce hlasitého telefonu
–  Ergonomicky optimali-

zovaný tvar a uživatelská 
obsluha

–  ECO režim se sníženým 
vysílacím výkonem

–  Telefonní seznam, sez-
namy hovorů a mnoho 
dalších telefonních funkcí
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Str. 15 Siedle-vnitřní jednotky

Více na toto tééma viz www.siedleleee dd.d.de/e/e/e/e/innnnnenennenennnnn

Vnitřní jednotky Siedle jsou 
stejně rozmanité jako jejich 
protějšky u dveří: dodá-
vají se jako mikrotelefon 
nebo hlasitý telefon, pro 
nástěnnou montáž nebo 
k umístění na stůl, jako 
standardní model nebo 
s komfortními funkcemi, 
s videem nebo bez něho. 

Všem variantám je společná 
jednoduchá obsluha. Čisté 
tvary, na dotek příjemný ma-
teriál, který neklouže, dobře 
čitelné symboly, signální 
kontrolky a v ne poslední 
řadě žádná zbytečná 
miniaturizace – mnohé 
detaily přispívají k bezpečné 
manipulaci. Telefonní stanice 

však není jen komunikační 
technika. Je také součástí 
vybavení. Proto mohou 
vnitřní stanice Siedle být 
více než pouhé spojení 
ke dveřím. Lichotí smyslu 
pro pěkný tvar, vzbuzují 
radost z krásných objektů 
a demonstrují osobní styl 
a vkus.
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siedle individual

modernizovat

Siedle Individual Modernizovat

Více na toto téma viz www.siedle.de/modernisierung/telefon

Desítky let byl systém 6+n 
představitelem stavu tech-
niky dveřní komunikace. 
Domovní telefony tohoto 
typu byly instalovány 
nesčetněkrát; mnohé z nich 
již dosáhly provozní doby, 
která vyžaduje jejich 
výměnu. 
Přesto je jen málo těchto 
zařízení poškozených či 
nevyhovujících vzhledem, 
zejména v interiéru. Pro tyto 
případy nabízíme speciální 
výměnný přístroj, model 
HTA 811. Tvarem i funkcí 
odpovídá standardnímu 
domácímu telefonu, lze 
jej však hladce začlenit do 
stávající instalace systému 

6+n. Výhoda: v případě 
poruchy stačí vyměnit pou-
ze dotčenou vnitřní jednot-
ku. Vedení, dveřní stanice, 
síťové napájení – vše, co 
dosud funguje, zůstává dále 
v činnosti.

Přístroj HTA 811 nabízí 
přednosti kvalitního mo-
derního designu: soudobý 
tvar, jednoduchou 
montáž, snadnou obsluhu 
a mimořádně rozmanité 
provedení. Dodává se ve 
stejném materiálovém 
i barevném provedení jako 
všechny ostatní vnitřní jed-
notky Siedle. 

Designový koncept vnitřních 
stanic je kombinací plasto-
  vého těla pouzdra s před-
ním a zadním panelem 
z ušlechtilé oceli, hliníku 
nebo dýhy z ušlechtilého 
dřeva. Panely si lze vybrat 
ze dvanácti sériově dodá-
vaných mate riálů a barev; 
tělo pouzdra včetně 
sluchátka je z černého 
nebo průsvitného plastu. 
Kombinace obou prvků 
poskytuje množství 
možností individuálního 
přizpůsobení vnitřní stanice.

Pokud by tato sériově dodá-
vaná různorodost nestačila, 
nalakujeme kryty libovol nou 
barvou z palety RAL. Možné 
je také gravírování a potisk 
logem. Prověříme realizo-
vatelnost každého přání 
a vytvoříme individuál ní 
nabídku.

Více na toto téma viz
www.siedle.de/innen/material

Jednoduchá výměna: 
Výměnný model HTA 811 
nahrazuje několik generací 
dveřních telefonů Siedle.
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rozhraní
Telekomunikace 
IP sítě 
TV a video 
Inteligentní bydlení

Vchod jako televizní 
program: Jedno rozhraní 
přenáší obraz dveřní kamery
na obrazovku televizoru.
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Představte si, že u dveří 
zazvoní návštěvník a uvnitř 
vyzvání běžný telefon. Mís-
to abyste běželi ke vnitřní 
jednotce, odpovíte z místa, 
kde právě jste: na terase, 
v zahradě, v pracovně, ve 
sklepě... A cestou vyřídíte 
volání od vchodu bezdráto-
vým telefonem.
Z pevné linky, bezdrátového 

telefonu nebo mobilu – 
rozhraní Siedle DoorCom 
učiní z telefonu stanici 
dveřní komunikace. Bez 
omezení při výběru dveřní 
stanice, protože DoorCom 
funguje se všemi produk-
tovými řadami Siedle 
(s jedinou výjimkou: řada 
Compact-Sets).

Siedle DoorCom:
Spojení dveří s telefonem.

telekomunikace

Více na toto téma viz www.siedle.de/tk

IP sítě

Představte si, že je vaše 
dveřní stanice připojena do 
IP sítě. Volací, hovorové 
a video signály jsou ode 
dveří přenášeny sítí a zpra-
covány softwarovým 
klientem. Veškeré úlohy 
vnitřní stanice potom 
převezme počítač – včetně 
zobrazení videa, otvírače 
dveří, spínacích funkcí a sta-
vových hlášení. Dodatečné 
domácí telefony již nejsou 
zapotřebí – ale jsou kdykoli 
možné. Protože DoorCom-
IP, rozhraní mezi datovou 
sítí a dveřní komunikací, 
je fl exibilní a škálovatelné.
Díky tomu lze například 
v budově se smíšeným 

provozem realizovat dveřní 
komunikaci v kancelářích 
přes počítač, zatímco v by-
tových jednotkách budou 
používány klasické domácí 
telefony.

Siedle DoorCom-IP: Spojení dveří s počítačem. Více na toto téma viz www.siedle.de/ip
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Propojení s bydlením budoucnosti: Ovládací panely se 
stanou vnitřní jednotkou dveřní komunikace (na obrázku: 
displeje společností Crestron a AMX).

Str. 19

inteligentní 
bydlení

Pro domy s inteligentní-
mi sítěmi nabízí Siedle 
vhodnou interní komu-
nikaci. Speciální rozhraní 
umožňuje výměnu 
komunikačních a řídicích 
signálů se systémy auto-
matizace budov a zábavní-
mi systémy renomovaných 
výrobců. Jejich vizualizační 
a ovládací displeje tím zís-
kají funkci vnitřní jednotky 
dveřní a interní komuni-
kace. Signalizují zvonění, 

přenášejí řeč i video, 
otevírají dveře a přebírají 
spínací funkce. Rozmani-
tostí funkcí a provedením 
svých komunikačních 
systémů tak Siedle přispívá 
k bydlení budoucnosti: 
od volání, zobrazení 
a hovoru přes osvětlení 
a příjem pošty až po 

biometrickou vstupní 
kontrolu. Reprezentativní 
vzhled oceněného desig-
nu, osvědčená technika, 
kvalita, záruka funkčnosti 
a provozní spolehlivost 
špičky na trhu patří k věci. 
Dokonalé bydlení nemůže 
přece začít kompromisy 
u vchodu.

Rozhraní

Více na toto téma viz www.siedle.de/smarthome

Více na toto téma viz www.siedle.de/bvd

tv a video

Kdo během sledování tele-
vize nechce být vyrušován 
zvonkem u dveří, může 
zůstat v klidu. Protože 
Siedle přenese obraz dveřní 
kamery na obrazovku te-
levizoru. Jakmile někdo 
zazvoní u dveří, obraz se 
zobrazí na obrazovce; buď 
jako celý obraz, nebo jako 
prolínačka do probíhajícího 
programu (PIP) – podle typu 
televizoru. Funkci dveřní 
komunikace a otvírače dveří 
převezme buď vnitřní jed-
notka nebo běžný telefon, 
připojený přes rozhraní 
DoorCom. 

Vstup do TV programu 
technicky umožňuje spe-
ciální rozhraní, Bus-Video-
Demodulator (BVD). Mon-
tuje se do rozváděče, kde se 
z datového přenosu zařízení 
Siedle odděluje videosignál. 
Bus-Video-Demodulator 
poskytuje neutrální video-
signál ve formátu FBAS, 
s nímž je kompatibilní 
řada videosystémů. Vstup 
v podobě TV programu 
je jedna z možných uživatel-
ských aplikací. Nikoli jediná 
– obraz videokamery Siedle 
lze stejně tak začlenit do 
sledovacích systémů a video-
monitorů všeho druhu.
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compact-sets
vstup

Tiráž
kompakt 01/2010

„siedle kompakt“ poskytu je 
přehled systémů společnosti 
Siedle. Více informací o fi r-
mě, produktech a sou čas-
nosti dveřní komunikace 
získáte u vašeho partnera 
Siedle – www.est-praha.cz.

Vydal:
S. Siedle & Söhne
Telefon- und 
Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de info@siedle.de

www.siedle.at info@siedle.at
www.siedle.ch info@siedle.ch

Koncepce a výtvarné 
zpracování:
Meiré und Meiré, Köln
www.m2web.de

Redakce 
(odpovědná osoba):
Peter Strobel
S. Siedle & Söhne 
Telefon- und 
Telegrafenwerke OHG

Novinky:
„Architektura na prahu”, 
tato kombinace časopisu 
a katalogu produktů 
vysvětluje historii, 
současnost a budoucnost 
komunikace v rámci budov 
z nejrůznějších pohledů 
architektury, technologie, 
designu a kultury.

Publikaci „Architektura 
na prahu“ si můžete 
bezplatně objednat na 
www.est-praha.cz.

Compact-Sets jsou vstupem 
do třídy Siedle – nejrychlejší 
cesta k domovnímu telefonu. 
Obsahují všechna po třebná 
zařízení, od dveřní stanice 
až po síťový napáječ. Jejich 
montáž je nad pomyšlení 
jednoduchá: vnitřní jednot-
ku a dveřní stanici prostě 

přišroubujete na stěnu. 
Audio-Set splňuje základní 
funkce – volání, hovor a ote-
vírání dveří. Nabízí vše, čím 
se vyznačují domácí telefony 
Siedle: vysoká hodnota 
materiálu i zpracování, do-
konalá funkce v soudobém 
designu – v kombinaci 

s vynikajícím poměrem 
cena/výkon. Doplňte vaši 
dveřní komunikaci také 
obrazem! Video-Set vám to 
umožní. Vyznačuje se vy-
zrálou a spolehlivou techni-
kou se snadnou obsluhou. 
Při každém zazvonění nebo 
po ruční aktivaci se na ba rev-
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ném monitoru objeví obraz 
z dveřní kamery – a díky 
integrovanému osvětlení 
i za tmy. Vzhledem k tomu, 
že zařízení Compact-Set 
vystačí s vedením 
nejzákladnější kvality, jsou 
mimořádně vhodná jako 
náhrada starých zvonků.

Kompetentní konzultaci vám poskytne váš partner Siedle:

Více na toto téma viz www.siedle.de/sets

Výhradní zastoupení pro Českou republiku:

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T.: +420 266 090 711, F.: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T.: +421 327 740 810, F.: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk
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