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Ditec DAS107
Automatika üvegajtókhoz úgy tervezve,  
hogy egyszerűbbé tegye az életet

IDŐTAKARÉKOS  
TELEPÍTÉS

KÖNNYŰ  
SZÁLLÍTÁS

MINŐSÉG és 
MEGBÍZHATÓSÁG



Könnyű és gyors  
beállítás a 2 számjegyű
kijelzővel

Eloxált  alumínium 
operátorház  4400mm

Kulcsos program kapcsoló  
5 működési móddal

DUNKERMOTOREN™ 
hajtómotor beépített 
enkóderrel

Vészhelyzeti vagy háttér 
akkumulátor (opcionális)

Plug & Play csatlakozókÁram ellátás széles skálája 
100 V÷240 V; 50/60 Hz

Dupont™ Delrin® kerekekkel 
felszerelet kisiklás-mentes
kocsi
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Ditec DAS107
A Ditec DAS107 a legújabb versenyképes megoldás egyesítve az Entrematic világára jellemző folyamatosan megújuló magas minőséget és 
tapasztalatot.
Az új nyíló ajtó automatika minden elvárásnak megfelel a normál kereskedelmi szektorban ahol az ajtószárnyak maximum 160  kg súlyúak. Gyors 
és egyszerű telepítéshez lett tervezve, így a legmegfelelőbb választás, azoknak akik alacsony áron szeretnének magas minőséget képviselni.

Széles termék skála. Szakemberek elkötelezett csapata. Kimagasló technológia és dizájn. Eltökéltség, hogy kitűnjünk a tömegből.
A Ditec márkanév több, mint 40 éve piacvezető világ szinten,  kapu automatikákat, gyorskapukat és automata üvegajtókat kínálva.

TAPASZTALATUNK AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

A 120 mm-es magasság pont megfelelő méret a keskeny 
automatika egyszerű telepítésére és karbantartására. 
Természetes és esztétikus megjelenésével a Ditec DAS107  
tökéletesen illeszkedik a modern épületek dizájnjához.

OKOS KIALAKÍTÁS: keskeny és kényelmes!
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•  2014/30/EU - EMCD
•  2006/42/EC 
•  EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014;  

EN 60335-2-103:2015 (minősített TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011

TELJES MEGFELELÉSAZ EU ELŐÍRÁSOKNAK 

A Ditec DAS107 a legújabb nyíló ajtó automatikánk, melyet arra terveztünk hogy teljesen 
kielégítse ügyfeleink igényeit a magas minőségű alkatrészekkel korrekt áron:
  Elektromechanikai operátor akár 160 kg-os ajtó súlyig
  Több, mint 1 millió tesztelt ciklus
 Magas élettartamú automatika 24 V DC DUNKERMOTOREN motorral és beépített    

encoderrel
  Megerősített techno-polymer görgők DUPONT™ Delrin®  

Egyszerű és eredményes telepítés, csupán pár lépés és üzemképes a berendezés.      
A Ditec  DAS107 a tökéletes választás, ha időt szeretnénk spórolni:
  Plug & Play csatlakozók
  Automatikus, öntanuló üzembe helyezési mód, valamint automata érzékelés a 

következőkre:  
- szárnyak súlya 
- áthaladó nyílás mérete 
- zár jelenléte és típus beazonosítása 
- akkumulátorok

  Egyszerű és gyors vezérlő panel beállítás köszönhetően a digitális programozásnak 
és pár kulcsfontosságú paraméter beállításnak 

  Változó áram igény: használható feszültségek széles skálája (100  V÷240  V; 50/60 Hz)

A Ditec DAS107 megoldás lehet, ha optimalizálni szeretné a csomagolással és 
logisztikával járó feladatokat:
  Egyszerű rendelés: 1 kit, 1 oszlop és 1 fedél. Máris készen áll az operátor.
  Egy csomag tartalmazza az áramforrást, hajtó motort, vezérlő egységet, kocsikat, 

fotocella párt, programkapcsolót és konzolokat
  Oszlop és fedél hosszúság: 4400 mm
  Számos kiegészítő, hogy még teljesebb legyen a berendezés
  Egy ajtótartó minden megoldásra, mely tökéletesen illeszkedik a Ditec üveg profilú 

ajtószárnyaihoz, úgymint Ditec PAM és ALU profil sorozatokhoz, valamint egyéb keretekhez.

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

GYORS TELEPÍTÉS

EGYSZERŰ LOGISZTIKA

Minőség és teljesítmény kompromisszumok nélkül

ÜVEG SZÁRNY KERETEZETT SZÁRNY

AC1356 2995  idegen 
ajtószárnyhoz

ALU48 PAM16 és 
PAM30

AC4255 AC4870 ACV



Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 335/a
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Fotocella

Fotocella

Leírás automatika automata ajtókhoz

Vezérlő típusa electromechanikus egység

Meghajtás 24 V DC encoderrel

Áramforrás
100 V ÷ 240 V 
50/60 Hz

Max motor teljesítmény 75 W

Kiegészítő kimeneti teljesítmény 0.64 A @ 24 V DC

Működési hőfok tartomány -20°C / +50°C

Védelmi besorolás IP20

Méretek (H x D x L) 120x140xL mm

Max operator hossz 4400 mm

Max ajtószárny méret 120 kg (1 szárny) / 160 kg (2 szárny)

Nyitási és zárási sebesség 1.0 m/s kétszárnyú ajtónál (állítható)

Nyitva tartási idő 0-60 s (állítható)

Max áthaladási szélesség 
(50 mm fix/mozdítható fedéssel)

2115 mm (1 szárny) 
1070 mm x 2 (2 szárny)

Terhelési teszt 1 millió teszt

DAS801LOK
biztonsági zár belső kézi kioldóval

 DAS107B44N 
fedél L = 4400 mm  
galvanizált ALU EURAS C0

 DAS11M8 
ajtószárny függesztő AC1356, PAM16 
alumínium keret profilhoz 

 DAS18M8 
ajtószárny függesztő AC4255 és AC4870 

 DAS40M8 
ajtószárny függesztő ALU48 profilhoz

DAS801LOKA
biztonsági zár

DAS107C44G 
fedél L = 4400 mm mart felületű

DAS107C44N 
fedél L = 4400 mm  
ELOXÁLT

DAS901BAT1
akkumulátor kit, 12 V áram forrás  
vészhelyzeti használatra

DAS902BAT2
akkumulátor kit, 24 V áram forrás  
háttér használatra

A Ditec DAS107 összeszerelt kitben kapható, magába foglalva 
az összes szükséges alkatrészt, mely szükséges egy két részes 

operátor beüzemeléséhez.

Technikai adatok

Speciális kiegészítők

Ajtó teljesítmény

Telepítési példa

Kulcsos 
program-
kapcsoló

Biztonsági 
radar

Nyitási és 
biztonsági radar

Biztonsági 
radarAlumínium 

fedél


