Ditec DAS107PLUS
Automatismos para portas de correr
Ditec DAS107PLUS é a nova solução competitiva que inclui a qualidade e a experiência Entrematic conhecidas
em todo o mundo.
Um novo operador para portas de correr, capaz de satisfazer todos os requisitos em ambientes comerciais standard
com capacidade até 160 kg de peso. Concebido para ser fácil e rápido de instalar, o Ditec DAS107PLUS é a
escolha perfeita para os profissionais de automação de portas que procuram baixos custos de inventário e
facilidade de manutenção.
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Características técnicas

Exemplo de instalação

Descrição

automatismo para portas de correr

Tipo de controlador

unidade eletromecânica

Motorredutor

24 V CC com encoder

Fonte de alimentação

100 V ÷ 240 V - 50/60 Hz

Potência nominal máxima

75 W

Potência auxiliar

0,64 A @ 24 V CC

Temperatura de funcionamento

-20°C / +50°C

Classe de proteção

IP20

Tamanho (H x D x L)

120x140xL mm

Comprimento máximo operador

5600 mm

Cobertura
de alumínio
Sensores de abertura
e de segurança
Sensores de
segurança

Funções operacionais

Células
fotoelétricas

Modos do seletor de programas
- Automático
- Sempre aberto
- Abertura parcial
- Só saída
- Sempre fechado

Interruptor seletor
de programas
com chave

Inversão automática em caso de obstáculo
Força de fecho contínua
Autoaprendizagem
Regulação dos parâmetros no visor
Mensagem de erro no visor

Desempenho da porta

Acessórios adicionais opcionais

Peso máximo do painel da porta

120 kg (1 folha) / 160 kg (2 folhas)

Par de células fotoelétricas

Velocidade de abertura e fecho

1,0 m/s porta de folha dupla
(regulável)

Bateria 12 V (emergência)

Tempo de pausa em abertura

0-60 s (regulável)

Vão de passagem máximo
2715 mm (1 folha)
(com 50 mm de sobreposição fixo/móvel) 1370 mm x 2 (2 folhas)

Bateria 24 V (reserva)
Bloqueio antipânico
Bloqueio standard (com puxador)

1 M ciclos

Acessórios específicos
DAS801LOK
bloqueio de segurança com puxador
de desbloqueio manual

DAS901BAT1
kit de baterias, alimentação de 12 V
só para emergências

DAS801LOKA
bloqueio de segurança

DAS902BAT2
kit de baterias, alimentação de 24 V
para uso de reserva

DAS107B44NP – DAS107B66NP
caixa L = 4450 / 6650 mm
Alumínio anodizado EURAS C0

DAS11M8
kit de placas de fixação para AC1356,
PAM16 e PAM30

DAS107C44GP – DAS107C66GP
cobertura L = 4450 / 6650 mm
acabamento tosco

DAS18M8
kit de placas de fixação para AC4255
e AC4870

DAS107C44NP – DAS107C66NP
cobertura L = 4450 / 6650 mm
Alumínio anodizado EURAS C0

DAS40M8
kit de placas de fixação para ALU48

CONFORMIDADE TOTAL COM AS DIRETIVAS E AS NORMAS UE

• 2014/30/UE - EMCD - Diretiva Compatibilidade Eletromagnética
• 2006/42/CE - Diretiva Máquinas
• Normas harmonizadas da UE: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015;
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificado pela TÜV SÜD);
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
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Células
fotoelétricas

Comando com chave

Ensaio de resistência

Sensores de
segurança

