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Estetik
Dış görünümünün 
etkileyiciliği bu ürünü 
seçkin mekanlar için 
ideal kılar.
Siyah veya beyaz renkli plastik 
versiyonu ve alüminyum versiyonu 
ile seçkin ev, ofis, stüdyo ve otel-
lerin iç mekanları için uygundur.

Modüler
Her ihtiyacınıza uygun 
modüler çizgi…
Ürününüz için alüminyum 
ya da plastik malzemeli kapak 
tercih edebilirsiniz. 24 V DC (trans-
formatörsüz) ve 230 V AC güç bes-
lemeli versiyonları bulunmaktadır. 
Batarya opsiyoneldir.

Basit
Kurulumu ve kullanımı 
kolay…
Ürünün hafifliği, batarya-
sının opsiyonel olması ve 
bileşenlerinin basitliği mekanik ve 
elektriksel kurulumun kolay ve 
hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.
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Fonksiyon seçme butonu

Kol desteği
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Ditec Sprint
90° açılır kapılar için otomasyon
Hareketi kolaylaştırır ve yaşam kalitesini arttırır 

Estetik… Yeni Ditec Sprint serisi, sade ve şık görünümü ile 
hem evler hem de profesyonel stüdyolar, mağazalar, ofisler 
ve oteller gibi seçkin mekanlar için ideal bir çözümdür. 
Açık gri, siyah ya da şık satenlenmiş alüminyumdan yapılı 
halde mevcut, 110 kg’a kadar kanatlı iç mekan kapıları için  
uygundur.

Kolay montaj… Hafif montaj plakası ve elektronik kart 
üzerinde ayar yapılma özelliği sayesinde montajı ve kurulumu 
kolaydır.
Maksimum kullanıcı konforu için, PUSH & GO ve LOW 
ENERGY modları sayesinde kullanıcının seçim ve ihtiyaçlarına 
göre kolayca yapılandırılabilir.

Modüler. Kullanıcılar 24 V DC ya da 230 V AC motor, uygun 
kol ve arzu edilen kapak seçilebilir, ayrıca ihtiyaç duyulması 
halinde opsiyonel batarya da talep edilebilir. Kurulumu 
yapanların ihtiyaçları doğrultusunda konum anahtarı, sensör 
ve diğer  Ditec aksesuarları da tedarik edilebilir.

Ana Bileşenler

Ürün gamı

Operatör Besleme Kapak Transformatör

SPRINTV 230 V AC Alüminyum

SPRINTP 230 V AC
Açık gri 
plastik

SPRINTPN 230 V AC
Siyah 
plastik

SPRINTLV 24 V DC Alüminyum

SPRINTL 24 V DC
Açık gri 
plastik

SPRINTLN 24 V DC
Siyah 
plastik

SPRINTV - SPRINTLV

SPRINTP - SPRINTL

SPRINTPN - SPRINTLN

Özellikler

Çalışma tipi
açılma ve kapanma 
motorlu

Kinematik yönetim enkoder

Maksimum kapasite
(kullanım şemasına bakınız) 110 kg

Dayanıklılık testi 1.000.000 açılıp kapanma

Koruma sınıfı IP30

Elektrik koruma
sınıf I
sınıf II (plastik kapak)

Çalışma ısısı
-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C pilli)

Açılma süresi 3 ÷ 6 s/90° (ayarlanabilir)

Kapanma süresi 4 ÷ 7 s/90° (ayarlanabilir)

Kapı açıkken duraklama süresi 0 ÷ 30 s

Ürünün ebatları (mm) 79x93x450

Ağırlık 4 kg



ISO 9001
Cert. n. 0957

Sistemin montaj işlemleri için sadece Ditec aksesuarları ve güvenlik düzeneklerini kullanınız.
Hepsi CE işareti taşıyan Ditec otomasyon sistemleri Makine Yönergesi (2006/42/CE), Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/CE), 
Alçak Basınç Yönergesi (2006/95/CE) ve özel ürün ve durumlarla ilgili diğer tüm Yönerge, kanun ve normlara uygun şekilde tasarlanmış ve imal 
edilmiştir.
Şirketimiz ürünlerin iyileştirilmesi amacıyla değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Bu nedenle bu katalogda sunulan teknik veriler bağlayıcı değildir.
Resimler, ilgili kişilerin izni alınarak veya kamuya açık yerlerde çekilmiştir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki internet sitesinde Teknik Kılavuzlara başvurabilirsiniz: www.ditecentrematic.com

Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler: Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, Türkiye, ABD ve Kanada.
Adresler ve temas kişileri için internet sitemiz www.ditecentrematic.com adresini ziyaret ediniz.

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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Aksesuarlar ve daha fazlası

Sertifikalar

MD
Makine Direktifi

EMCD
Uyumluluk Direktifi  

Elektromanyetik

LVD
Düşük Voltaj Direktifi 

EN 16005
Kullanıcı Güvenlik Standardı

Özel aksesuarlar
  SPRINTBAT: batarya kiti
  SPRINTSET: özel fonksiyonları aktive etmek için 

kullanılan yapılandırma kartı
  COMH: düğmeli mekanik program seçici
  COMK: tuşlu mekanik program seçici

Hareket kolları
  SBA: katlanır kol
  SPRINTBRAS: içe doğru açılan kapılar için üç parçadan 

oluşan eklemli kolla hareket
  SBS: kayar kol

SBA

SPRINTBRAS

SBS

Kullanım grafikleri

operatör tarafının görünüşü
  itişli açılma (PUSH)        çekişli açılma (PULL)


