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PTDitec Sprint
Simplesmente todo o conforto 
que sempre desejou
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Bella
Estética agradável, 
ideal também para os 
ambientes refinados.
Na versão em plást ico, 
cinzento claro ou preto, ou na versão 
em alumínio, para áreas internas 
refinadas de residências, escritórios, 
consultórios e hotéis. 

Modular
Oferta modular, para 
todas as suas exigências.
Poderá escolher a cobertu-
ra em alumínio ou em plástico. 
E não é só isso: estão disponíveis 
versões de 24 Vcc (sem transfor-
mador) e de 230 Vca e a bateria é 
sempre um opcional.

Simples
Fácil de instalar, 
fácil de usar.
O peso reduzido, a bateria 
opcional e a disposição dos 
componentes permitem uma insta-
lação rápida mecânica e elétrica.



Motor 24 V com encoder
Placa de base

Kit de baterias

Quadro eletrónico

Botão seletor de funções 

Suporte braços

Botão de acendimento e desligamento

Cobertura em plástico

Cobertura em alumínio
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Ditec Sprint
Automatismo para portas de batente
Facilita os deslocamentos e melhora a qualidade de vida

Bella. O novo automatismo Ditec Sprint, graças à estética 
neutra e elegante, representa a solução ideal para ambientes 
residenciais e refinados como consultórios, lojas, escritórios 
e hotéis.
Disponível em cinzenta claro, preto ou alumínio acetinado, é 
apropriado para portas internas de batente de até 110 kg.

Simples de montar e de instalar, graças à placa de fixação, 
ao peso reduzido e às regulações que podem ser configuradas 
na placa eletrónica.
Fácil de configurar de acordo com as escolhas e as necessi-
dades do utilizador, graças às modalidades PUSH & GO e 
LOW ENERGY, para o máximo de conforto na utilização.

Modular. É possível escolher o operador a 24 Vcc ou a 230 Vca 
com a cobertura desejada, o braço mais apropriado e 
acrescentar, se necessário, as baterias: o instalador deverá 
comprar somente aquilo que necessita e, se desejar, poderá 
acrescentar os seletores, os sensores e os outros acessórios 
Ditec para uma instalação completa.

Componentes principais

Gama dos produtos

Operador Alimentação Cobertura Transformador

SPRINTV 230 Vca alumínio

SPRINTP 230 Vca
plástico 
cinzento claro

SPRINTPN 230 Vca
plástico 
preto

SPRINTLV 24 Vcc alumínio

SPRINTL 24 Vcc
plástico 
cinzento claro

SPRINTLN 24 Vcc
plástico 
preto

SPRINTV - SPRINTLV

SPRINTP - SPRINTL

SPRINTPN - SPRINTLN

Características principais

Tipo de funcionamento
abertura e fecho 
por motor

Gestão cinemática encoder

Capacidade máxima
(ver diagrama utilização) 110 kg

Teste de duração 1.000.000 ciclos

Grau de proteção IP30

Proteção elétrica
classe I
classe II (tampa em plástico)

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

Tempo de abertura 3 ÷ 6 s/90° (regulável)

Tempo de fecho 4 ÷ 7 s/90° (regulável)

Tempo pausa porta aberta 0 ÷ 30 s

Dimensões do produto (mm) 79x93x450

Peso produto 4 kg



ISO 9001
Cert. n. 0957

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

Está presente: França, Alemanha, Portugal, Espanha, Turquia, EUA e Canadá.
Para os endereços e os contatos, visite o nosso site www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
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Acessórios e muito mais ainda

Certificações

MD
Diretiva Máquinas

EMCD
Diretiva Compatibilidade 

Eletromagnética

LVD
Diretiva Baixa Tensão

EN 16005
Norma Segurança em uso

Acessórios específicos
  SPRINTBAT: kit baterias
  SPRINTSET: cartão de configuração para a ativação de 

funções especiais
  COMH: seletor programas mecânico por manípulo
  COMK: seletor programas mecânico por chave

Braços de movimento
  SBA: braço de movimento articulado
  SPRINTBRAS: Braço de movimento articulado com três 

sectores para portas que abrem para dentro com vista do 
lado do automatismo

  SBS: Braço de movimento de correr

SBA

SPRINTBRAS

SBS

Diagrama de uso

vista do lado do operador
  abertura por impulso (PUSH)        abertura por tração (PULL)


