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Automatismos Ditec: uma gama compl
para qualquer tipo de exigência

Portas de correr
retilíneas
Ditec Civik
Silencioso e leve
Para escritórios e habitações da nova geração
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PÁG. 6

Ditec Rex

PÁG. 8

Simples e versátil
O automatismo de larga difusão para o âmbito comercial

pleta,

Ditec Valor

PÁG. 10

Acessórios

PÁG. 14

O topo da gama
Para as aplicações mais exigentes no âmbito comercial
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Portas automáticas Ditec.
Um sinal distintivo de classe.
Comodidade, segurança, prestígio,
higiene, convite à entrada, controlo da
passagem e, no caso de áreas
climatizadas, otimização do consumo
energético: estas são as principais
vantagens em ter portas automáticas,
tanto no exterior como no interior.

CLA
DIST

ASSE
STINTA
A vida de cada dia tornou mais frequente e fácil encontrar
portas que se abrem quando nos aproximamos.
Um automatismo que desliza fluidamente e sem obstáculos
graças à aplicação das modernas tecnologias, à qualidade
superior dos processos e dos materiais, coincide não só com
o prazer do belo, do novo, mas também com o progressivo
melhoramento das condições de conforto para os usuários do
edifício.
A presença de portas automáticas não é somente um fator de
imagem e de adaptação às tecnologias mais inovadoras, mas,
logicamente facilitam a vida dos utilizadores.
A porta automática é também um instrumento ideal para
resolver as problemáticas inerentes às barreiras arquitetónicas.

Uma gama completa e certificada
Ditec é a gama mais completa de automatismos para portas
pedestres de correr retilíneas, adequadas para qualquer
exigência ou desempenho a satisfazer: grandes fluxos de
passagem, com automatismos de elevada velocidade de
abertura, ou os automatismos para ambientes domésticos,
com movimentos suaves e controlados.
São automatismos simples de instalar, com soluções estéticas,
compatíveis com qualquer tipo de decoração.
Também há soluções com especiais dispositivos antipânico,
que aumentam a segurança e facilitam o acesso às vias de
fuga em caso de necessidade. Nas tabelas ilustradas a seguir,
pode-se escolher os automatismos mais adequados às
exigências específicas e verificar as suas características
técnicas, verdadeiramente completas e de vanguarda.
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Ditec Civik

FRIENDLY

FRIENDLY

Silenciosa e leve
Para serviço intenso

As paredes e as portas de vidro são uma solução idealizada
para satisfazer as modernas exigências da arquitetura de
interiores: renovam com elegância os ambientes domésticos
e de trabalho, adicionando luminosidade e uma maior sensação
de espaço aos locais onde são colocadas.
Para portas de embutir ou de correr
Com o vidro podem-se realizar paredes inteiras, divisórias,
paredes móveis e portas de todos os tipos, incluindo aquelas
de correr ou ocultáveis que adicionam eficiência e conforto,
principalmente naqueles ambientes de trabalho, onde a
passagem é frequente.
Versátil
O automatismo Ditec Civik é silencioso e leve, simples e
versátil. Adapta-se perfeitamente à montagem em todos os
tipos de caixilhos, desde aqueles em vidro, em madeira até
aqueles em cristal, dos quais se exalta a estética refinada
através do um particular sistema de engate e uma tecnologia
que evidencia a qualidade deste material.
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O Ditec Civik está equipado com uma série de funções e
acessórios que exaltam a eficiência e a segurança, agindo
sobre o modo e os tempos de abertura da porta, para permitir
a passagem de pessoas com uma reduzida capacidade de
movimento ou de objetos de grande dimensão, garantindo
desta maneira a sua perfeita funcionalidade, mesmo na
momentânea ausência de energia elétrica.
O Ditec Civik é um automatismo Energy Saving graças ao seu
quadro eletrónico de nova geração que permite otimizar os
próprios consumos, seja em funcionamento, seja no modo de
stand-by.

Características técnicas
Civik
Descrição

automatismo para portas de correr internas

Gestão do curso

Encoder

Capacidade máxima

60 kg (1 folha)
80 kg (2 folhas)

Classe de serviço

4 - intenso

Alimentação

230 V~ / 50-60 Hz

Consumo

0,2 A

Binário / Impulso

30 N

Velocidade máxima de abertura

0,4 m/s (1 folha)
0,8 m/s (2 folhas)

Velocidade máxima de fecho

0,2 m/s (1 folha)
0,4 m/s (2 folhas)

Temperatura de funcionamento

-20°C / +55°C

Grau de proteção

IP 20

Tamanho do produto (mm)

75 x 130 x L

Quadro de comando

EL06A (incorporado)

Funções principais do equipamento
Civik
Alimentação de rede

230 V~ / 50-60 Hz

Economia de energia

consumo reduzido em stand-by e durante o uso

Alimentação do motor

24 V= / 1,8 A

Alimentação dos acessórios

24 V= / 0,3 A

Bloqueio elétrico

24 V= / 0,5 A

Gestão dos movimentos com Encoder
Detecção de obstáculos
(provoca a paragem em abertura ou a inversão
em fecho)
Abertura por impulso (PUSH&GO)
Fecho por impulso (PUSH&GO)
Comando de abertura independente
Comando de fecho independente
Fecho automático temporizado

0 - 30 s

Segurança de inversão monitorizada
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Ditec Rex

.000 CIC
00

Simples e versátil
Para um serviço muito intenso

A simplicidade de montagem e a versatilidade nas suas
aplicações, tornam Ditec Rex num automatismo de grandíssima
difusão.
O grupo de tração e o quadro eletrónico constituem um único
bloco, tornando o tempo de montagem mais curto. Muitos
componentes são comuns com outros automatismos da gama
Ditec e isto constitui uma evidente vantagem para todos os
nossos clientes.
Funcionamento garantido mesmo em caso de falta de energia
elétrica
Um dispositivo com baterias incorporadas garante o
funcionamento mesmo em situação de falta de energia
elétrica.
Seguro e silencioso
O Ditec Rex está equipado com um motor de 24 V, um quadro
eletrónico com lógica a microprocessador, dispositivo anti
esmagamento eletrónico com encoder. A caixa é realizada em
alumínio extrudido e a tração realiza-se por meio de uma
correia dentada de material sintético.
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O Ditec Rex, como todos os outros automatismos Ditec, pode
ser equipado com fornecimento de fábrica, por uma vasta e
genuína gama de acessórios Ditec de comando e segurança,
além dos acessórios específicos compreendidos na gama.

Características técnicas
Rex S
Descrição

automatismo para portas de correr

Gestão do curso

Encoder

Capacidade máxima

100 kg (1 folha)
140 kg (2 folhas)

Teste de duração

1.000.000 ciclos

Alimentação

230 V~ / 50-60 Hz

Consumo

0,5 A

Velocidade máxima de abertura

0,6 m/s (1 folha)
1,2 m/s (2 folhas)

Velocidade máxima de fecho

0,6 m/s (1 folha)
1,2 m/s (2 folhas)

Desbloqueio para abertura manual

com puxador

Temperatura de funcionamento

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C com baterias)

Grau de proteção

IP 20

Tamanho do produto (mm)

190 x 100 x L

Quadro de comando incorporado

EL20

Funções principais do equipamento
Rex S
Alimentação de rede

230 V~ / 50-60 Hz

Baterias

(opcional)

Economia de energia

consumo reduzido durante o uso

Alimentação do motor

24 V= / 8 A

Alimentação dos acessórios

24 V= / 0,5 A

Bloqueio elétrico

24 V= / 1 A

Gestão dos movimentos com Encoder
Regulação da força

(opcional com MD1)

Detecção de obstáculos com regulação da
sensibilidade (provoca a paragem em abertura
ou a inversão em fecho)
Regulação velocidade de abertura e fecho
Comando de abertura independente
Comando de abertura parcial independente
Comando de fecho independente

(opcional com MP1)

Fecho automático temporizado
(regulável)

0 - 30 s

Auto-regulação do tempo de fecho automática
(em função do fluxo de pessoas)
Segurança na abertura
(abrandamento da velocidade)
Segurança de inversão com sensor de presença

(em conformidade com EN 16005)

Função safety test e monitorização das seguranças

(em conformidade com EN 16005)

Amplificador das células fotoeléctricas integrado

Certificações

MD

Diretiva Máquinas

EMCD

Diretiva Compatibilidade
Eletromagnética

LVD

Diretiva Baixa Tensão

EN 16005

Norma Segurança em uso
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1.0

Perfeita, tecnológica, o topo da gama
Para um serviço contínuo

A Ditec Valor é a porta automática de correr retilínea e
projetada nos mínimos detalhes para satisfazer as necessidades
aplicativas mais exigentes no âmbito comercial.
Tecnologias de vanguarda, componentes eletromecânicos de
última geração e um inovador quadro de comando, o máximo
silêncio e fluidez nos movimentos, graças à calha anti vibrante,
colocam a Ditec Valor no topo da oferta de mercado.
Situações operacionais múltiplas
A porta de correr Ditec Valor é especialmente indicada em
condições de uso muito intenso e contínuo, como nos locais
públicos, nos grandes centros comerciais e nos aeroportos,
onde a passagem contínua de pessoas, requer um uso de
trabalho maior que noutros lugares.
Regulação automática do vão de passagem
No caso de trânsito intenso, a Ditec Valor aumenta o tempo
de abertura automática, pois o vão de passagem pode ser
aberto também parcialmente se o fluxo de pessoas não for
particularmente intenso.
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Gama de produtos
Capacidade
Valor L e redundante

até 180 kg

Valor P

até 220 kg

Valor N e redundante

até 300 kg

Valor T e redundante

até 260 kg

Valor HS

até 500 kg

S
LO

Ditec Valor

.000 CIC
00

Completa, robusta, versátil e silenciosa
Plena de funções

Projetada para oferecer um produto versátil e completo,
apresenta uma série de importantes características distintivas
que tornam possível o seu uso nas mais variadas situações
operacionais:
	
Eletrónica avançada, graças ao quadro eletrónico com
regulações de base todas a bordo e ao amplificador das
células fotoelétricas integrado
	
Regulação automática do tempo de abertura automática.
Com um trânsito pedonal intenso, o automatismo aumenta
automaticamente o tempo de abertura
	
Regulação automática do vão de passagem. Com um
trânsito pedonal intenso, o automatismo comuta automaticamente a abertura de parcial para total
	
Sensores de segurança integrados. Em todos os modelos,
os sensores são integráveis sob o cárter, com indubitáveis
vantagens estéticas
	
Placa eletrónica MP1, adicional para a ampliação dos
comandos funcionais
	
Silenciosa. Graças à junta anti vibrante posicionada debaixo
da calha, todos os modelos Ditec Valor garantem um
movimento mais fluido

	
Auto portabilidade em todos os modelos (excepto Ditec
Valor L e P)
	
Ampla dotação de acessórios. Possibilidade de escolha das
baterias, com serviço de emergência ou de continuidade, e
presença de um desbloqueio integrado no automatismo
	
Grupo de acionamento. Sistema de comando/tração num único bloco com motorredutor em corrente contínua com encoder,
quadro de controlo e gestão, com lógica por microprocessador
de nova geração e com a possibilidade de regulação e gestão
remota por meio do display ou por meio de computador
	
Controlo a bordo ou remoto. Para além de poder ser
controlada comodamente através de um sistema de
monitorização à distância DMCS (Door Monitoring &
Controlling System), o quadro de comando está ligado a um
visor MD1 integrado na cabeça, ou de parede, para o
controlo e a regulação das numerosas funções admitidas:
diagnósticos, alarme de manutenção, regulação das
aberturas, visualização das funções do quadro de comando
	
Portas e janelas dedicadas. Todas as Ditec Valor foram
estudadas em combinação com as séries de perfis Ditec PAM
e ALU48 mas também podem ser adaptadas aos perfis
comerciais.

MÓDULO VISOR MD1

MÓDULO PLUS MP1

Gestão dos comandos a bordo do quadro elétrico

Ligações elétricas dedicadas para os acessórios

Gestão da palavra-chave

Comando de fecho manual

Visualização da versão de firmware do quadro elétrico

Contacto para a chave de abertura

Visualização da versão de firmware MP1, MD1

Contacto para a chave de fecho

Visualização de manobras totais/parciais

Contacto para o sinal visual/acústico de passagem de pessoas

Definição do alarme de manutenção

Ligação dedicada para os sensores de segurança equipados de monitorização
safety test

Visualização das seguranças, alarmes e anomalias
Visualização da condição do automatismo
Regulação automática do tempo de fecho automático e do vão de passagem
Passagem automática desde a abertura parcial para a total

Sistemas para saídas de emergência: quando cada segundo
faz a diferença
A Ditec Valor garante uma abertura e fecho fiáveis, mesmo
em saídas de emergência: as soluções são representadas
pelo sistema antipânico de arrombamento ou pelo sistema
redundante.
A porta de arrombamento antipânico garante as mesmas
funcionalidades de uma porta automática standard. Todavia,
em caso de emergência, os utilizadores devem abrir
manualmente as folhas da porta e, eventualmente, os próprios
semi-fixos laterais na mesma direção de fuga: com este
sistema, as folhas abrem-se como uma porta de batente
garantindo a passagem de volumes consideráveis, quase
idênticos à largura total da porta.
No segundo caso, por sua vez, o sistema usa o princípio
redundante dos componentes elétricos e eletromecânicos
realizando controlos periódicos do funcionamento de todo o
sistema.

Saídas “General Purpose”
Saída para a alimentação projetores/lâmina de ar
Controlo da condição de carga da bateria com teste evoluído, para permitir a
abertura de emergência

O operador e todos os seus acessórios são projetados de
forma a garantir a abertura da porta em caso de:
• emergência
• falta de alimentação
• avaria ou mau funcionamento, parcial ou global, do sistema.

Funções antipânico para saída de emergência Certificadas TÜV
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Ditec Valor
Características técnicas
Valor L e redundante Valor P

Valor N e redundante Valor T e redundante Valor HS

Descrição

automatismo para
portas de correr

automatismo para
portas de correr

automatismo para
portas de correr

automatismo para
portas de correr
telescópicas

Usos especiais

vias de fuga de
arrombamento e
redundante

vias de fuga de
arrombamento e
redundante

vias de fuga de
arrombamento e
redundante

vias de fuga redundante

Gestão do curso

Encoder

Encoder

Encoder

Encoder

100 kg (1 folha)
180 kg (2 folhas)
Capacidade

220 kg (2 folhas) redundante

120 kg (1 folha)
220 kg (2 folhas)
100 kg (1 folha de
arrombamento)
180 kg ( 2 folhas de
arrombamento)

Capacidade com
rodas reforçadas

para portas de correr
pesadas

Encoder

classe 4: 2
 00 kg (1 folha)
340 kg (2 folhas)
120 kg (1 folha)
240 kg (2 folhas)

200 kg (2 folhas)
260 kg (4 folhas)

classe 5: 1
 70 kg (1 folha)
300 kg (2 folhas)

150 kg (1 folha)
300 kg (2 folhas)
classe 5: 3
 00 kg (1 folha)
360 kg (2 folhas)

Capacidade com
2 rodas por carrete

classe 6: 220 kg (1 folha)
300 kg (2 folhas)
classe 4: 4
 50 kg (1 folha)
500 kg (2 folhas)

Capacidade com
2 rodas por carreto
e 3° carreto

classe 5: 3
 50 kg (1 folha)
400 kg (2 folhas)

Teste de duração

1.000.000 ciclos

1.000.000 ciclos

1.000.000 ciclos

1.000.000 ciclos

Alimentação

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

1A

1A
(1,6 A com peso
das folhas > 200 kg)

1A
(1,6 A com peso
das folhas > 200 kg)

1A

1A

0,8 m/s (1 folha)

0,8 m/s (1 folha)

Consumo

Velocidade máxima de
abertura e de fecho

0,8 m/s (1 folha)
1,6 m/s (2 folhas)

1,6 m/s (2 folhas)
(1,2 m/s 2 folhas
com peso > 200 kg)

1,6 m/s (2 folhas)
(1,2 m/s 2 folhas
com peso > 200 kg)

0,8 m/s (2 folhas)
1,6 m/s (4 folhas)

0,5 m/s (1 folha)
1,0 m/s (2 folhas)

Desbloqueio para
abertura manual

com puxador
integrado
na cabeça

com puxador
integrado
na cabeça

com puxador
integrado
na cabeça

com puxador

com puxador

Temperatura de
funcionamento

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
com baterias)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
com baterias)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
com baterias)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
com baterias)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C
com baterias)

Grau de proteção

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Tamanho do produto
(mm)

145 x 175 x L

145 x 175 x L

145 x 175 x L

145 x 255 x L

300 x 150 x L

Homologações

TÜV

TÜV

TÜV

TÜV
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Funções principais do equipamento

Alimentação de rede

Valor L - Valor P - Valor N - Valor T

Valor HS

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

(opcional)

Baterias

Economia de energia

(opcional)

consumo reduzido durante o uso

consumo reduzido durante o uso

Alimentação do motor

24 V= / 10 A

24 V= / 15 A

Alimentação dos acessórios

24 V= / 0,5 A

24 V= / 0,5 A

Bloqueio elétrico

24 V= / 1 A

24 V= / 1 A

Gestão dos movimentos com Encoder
Regulação da força

(opcional com MD1)

(opcional com MD1)

(opcional com MP1)

(opcional com MP1)

Detecção de obstáculos com regulação da
sensibilidade (provoca a paragem em abertura
ou a inversão em fecho)
Regulação velocidade de abertura e fecho
Comando de abertura independente
Comando de abertura parcial independente
Comando de fecho independente
Fecho automático temporizado
(regulável)

0 - 30 s

0 - 30 s

Auto-regulação do tempo de fecho automática
(em função do fluxo de pessoas)
Segurança na abertura
(abrandamento da velocidade)
Segurança de inversão com sensor de presença

(em conformidade com EN 16005)

(em conformidade com EN 16005)

Função safety test e monitorização das seguranças

(em conformidade com EN 16005)

(em conformidade com EN 16005)

Amplificador das células fotoeléctricas integrado

Certificações

MD

Diretiva Máquinas

EMCD

Diretiva Compatibilidade
Eletromagnética

LVD

Diretiva Baixa Tensão

EN 16005

Norma Segurança em uso
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Acessórios
Cada sistema de automatismo deve ser completado com dispositivos de comando, de controlo
e de segurança compatíveis com todos os componentes do equipamento e com as normativas

Selectores de função rotativos
Muito utilizados em todos os ambientes, os selectores de função
rotativos têm movimento mecânico e estão disponíveis com accionamento
por manípulo e por chave. Na gama Ditec também estão disponíveis
selectores por rádio wireless, que têm até 8 modalidades diferentes de
funcionamento.

Selectores de função electrónicos
Os selectores de função electrónicos, dotados de unidade com
microcontrolador e teclado frontal com LED de sinalização, representam
a versão digital dos selectores Ditec.

Sensores volumétricos a microondas
Baseados no princípio do efeito Doppler, são sistemas electrónicos que
detectam a presença e a passagem de pessoas e de objectos pela área
específica controlada: permitem a função operativa de comando de
abertura da porta e são capazes de detectar a direcção do movimento,
evitando a activação em caso de afastamento (sensores
monodireccionais).

Sensores infravermelhos activos
Os sensores de presença por infravermelhos activos são capazes de
detectar a presença estática na área controlada: fundamentais também
para garantir a segurança dos lados do automatismo de correr, podem
ter uma instalação sobressaída ou encastrada na tampa do automatismo.

Sensores de dupla função a infravermelhos activos
Os sensores de dupla função a infravermelhos activos permitem detectar
a presença estática e o movimento de pessoas e de objectos e estão em
conformidade com a norma EN 16005.

Sensores de dupla tecnologia
Incluem num único produto a detecção da presença e do movimento das
pessoas em ambas as direcções, na área controlada.
Graças à tecnologia a microondas, estão disponíveis as versões com
detecção monodireccional, úteis para um encerramento rápido da porta
após a passagem e consequente redução das trocas de ar e de calor
entre os locais.
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A Ditec distribui produtos e acessórios de alta qualidade,
que satisfazem todos os requisitos

Botões de comando
Estão disponíveis com tamanho médio e grande, em plástico ou em aço
inox, utilizados especialmente no âmbito hospitalar para accionar a
abertura com os cotovelos ou utilizados por pessoas deficientes para
accionar a porta com uma simples pressão.
Graças às versões de parede e de encastrar, adaptam-se bem a todos os
tipos de locais.

Botão por aproximação da mão
O accionamento da porta é efectuado aproximando a mão ao dispositivo,
sem exercer uma pressão efectiva: a falta de contacto permite manter
um nível higiénico mais elevado.

Leitor de transponder
Também neste caso, o dispositivo lê um transponder do utilizador e
acciona a porta, sem nenhum contacto entre as partes: a leitura do
transponder, devidamente distribuído exclusivamente a pessoal
autorizado, é uma garantia de segurança e de higiene.

Selectores e combinadores digitais
Por meio de chave ou por teclado numérico por combinação, permitem
uma protecção do comando e garantem a realização de um acesso
reservado.
Teclado disponível também na versão por rádio de quatro canais.

Telecomando
Graças à placa rádio e aos telecomandos, que se podem associar à
mesma, as portas automáticas Ditec podem ser controladas
directamente premindo um botão do telecomando: uma comodidade
fundamental para locais com pessoas com dificultades motoras.
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Na realização do equipamento, utilizar exclusivamente acessórios e dispositivos de segurança Ditec.
Os automatismos DITEC têm marcação CE e foram projetados e construídos em conformidade com os requisitos de segurança da Diretiva
Máquinas (2006/42/CE), da Diretiva sobre a Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE) e da Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE) e de
outras Diretivas, leis, normas específicas para produtos e situações especiais.
A Sociedade reserva-se o direito de efetuar modificações destinadas a melhorar os produtos.
Por esse motivo, os dados técnicos indicados não são vinculativos.
As fotografias ilustradas foram executadas com o consentimento dos interessados ou em locais públicos.
Para mais informações, consultar os Manuais Técnicos no nosso site: www.ditecentrematic.com

ISO 9001
Cert. n. 0957

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banﬁ, 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
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