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TRDitec DAB105
Hayatı kolaylaştıran 
akıllı çözümler
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Performans
Ditec DAB105, sık 
kullanılan kapıların, acil 
durum çıkışlarının ve 
yangın kapılarının kontrol 
edilmesi için gerekli olan güce 
sahip, Avrupa normlarına uygun, 
güçlü ve kompakt bir operatördür.

Emniyetli & güvenilir
Ditec DAB105 resmi 
kurumların katı şartla-
rına dahi cevap veren 
enerji tasarrufu modu, 
emniyetli ve çarpma önleyicili 
geçiş sistemi, farklı türdeki 
sensörlerle kontrol edilebilme, 
PUSH&GO gibi özelliklere sahiptir.

Uygun & esnek
Modern yapılar tüm 
ihtiyaçlara cevap veren 
esnek çözümler gerektirir. 
Ditec DAB105 ek fonksiyon 
kartları kullanılarak özelleştirile-
bilen, farklı koşullar için çeşitli 
çözümler sunabilen bir operatör-
dür.



Taban plakası

Kumanda ünitesi

Emniyet ve/veya 
güvenlik kartı

Kollar için mil 
uzatma kiti

Program seçici
AÇIK/KAPALI/AÇIK TUTMA

Motor

Enkoder

Kapak

Batarya kiti
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Ditec DAB105
Ditec DAB105 geçişlerin engelsiz ve emniyetli 
olmasını sağlar, kullanımı kolaylaştırır. 
Bu ürünü eşsiz kılan özellikleri keşfedin

Performans
  200 kg’ye kadar kapı ağırlıklarında yüksek randıman ve 

servo-destekli mekanik operatör,enkoderli kumanda
  Sağlam bileşenlere ve parçalara sahip dayanıklı operatör 
  Teknolojik işlevlerin, açma kontrol sisteminin ve emniyet 

varlığı sinyalinin garanti ettiği güvenlik
  Sessiz
  Ditec DAB105 gelişmiş birçok ek özelliği ile sınıfının en 

iyisidir

Esnek kullanım alanları
  PUSH ve PULL mevcut konfigürasyonlarında kurulum, ayar 

ve bakım kolaylığı
  İhtiyaç duyulması halinde ürünün fonksiyonları ek kart 

kullanılarak artırılabilir, ilgili program kolayca seçilebilir
  Ditec DAB105 çift kanatlı kapılar, rüzgâr altındaki 

kurulumlar, tuş kontrollü geçiş gibi özel montaj gerektiren 
koşullar için çok uygundur

  Ürün konfigürasyonu ve paket içeriği oldukça sade ve 
basittir

  Kapının manuel açılması düşük kas gücü gerektirir, 
DAB105 sahip olduğu akıllı algılama sistemi ile düşük bir 
itme gücü uygulandığında motoru devreye alır ve kapının 
otomatik açılmasını sağlar

Emniyetli & güvenilir
  Farklı ihtiyaçlara yönelik birçok çalışma modu mevcuttur  

(PUSH&GO, güç destekli çalışma, tuş uyarısı)
  LOW ENERGY modu ve pil takımı mevcut
  Sensörler, anahtar, program ve tuşlu seçiciler 

ile operatör tarafından kolayca kontrol edilebilir
  Ditec DAB105, SP SITAC’tan yangın kapısı sertifikası, Exova 

Warrington’dan da Test Raporu almıştır. Daha detaylı bilgi 
için lütfen Teknik Ofisimiz’le temasa geçiniz

Ana bileşenler

Ana özellikler

Çalışma tipi
motorlu açılma, 
yaylı ve motorlu kapanma 

Kinematik yönetim enkoder

Maksimum kapasite 
(kullanım şemasına bakınız) 200 kg

Dayanıklılık testi 1.000.000 açılıp kapanma

Koruma sınıfı IP 20

Elektrik koruma sınıf I

Çalışma ısısı -20°C / +45°C

Açılma süresi 3 ÷ 6 s/(0-80°) (ayarlanabilir)

Kapanma süresi 3 ÷ 6 s/(90°-10°) (ayarlanabilir)

Kapı açıkken duraklama süresi 1,5 ÷ 30 s

Ürünün ebatları (mm) 111x131x720

Ağırlık 13,9 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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gdp milano 148965

Aksesuarlar ve daha fazlası

Sertifikalar

MD
Makine Direktifi

EMCD
Elektromanyetik 

Uygunluk Direktifi

LVD
Düşük Voltaj Direktifi

EN 16005
Kullanıcı Güvenliği 

Standardı

YANGINA 
DAYANIKLILIK 
SERTİFİKASI

Hareket kolları
  DAB805PSA: katlanır kol
  DAB805PSAF: mafsallı oynar kol, yangın kapılarına 

uygulanabilir
  DAB805PLAT: içe açılan kapılar için üç bölüm mafsallı 

hareketli kol; mekanizma kenardan görünür
  DAB805PLA –PLAB: kızaklı hareketli kol. 

PLAB anti-panik acil çıkış sistemleri içindir

DAB805PSA

DAB805PSAF

DAB805PLAT

DAB805PLA –PLAB

İşletim şeması

operatör tarafı görüntüsü
  itmeli açılma (PUSH)        çekmeli açılma (PULL)

Özel aksesuarlar
  DAB905BAT: batarya kiti
  COM400MHB: mekanik düğmeli program seçici
  COM400MKB: mekanik tuşlu program seçici
  DAB905ESE: hırsızlığa karşı güvenlik ek kartı
  DAB905ESA: kazalara karşı güvenlik ek kartı
  DAB905SYN: senkronizasyon kablosu


