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TRDitec DAS107PLUS
Kayar kapılar için otomasyon,  
hayatınız kolaylaştırmak için tasarlandı

ZAMAN 
KAZANDIRAN 

KURULUM

KOLAY
LOJİSTİK

KALİTE VE 
GÜVENİRLİK



2 basamaklı ekran ile  
kolay ve doğru ayarlama

Anodize alüminyum gövde 
4450 / 6650 mm  

Anahtarlı konum anahtarı 
ve 5 çalıştırma modu

DUNKERMOTOREN™  
dişli motoru ve dahili 
enkoder 

Acil durum veya Sürekli 
Batarya (isteğe bağlı) 

Tak ve Çalıştır konektörlerGeniş aralıkta değişen  
güç kaynağı  
100 V÷240 V; 50/60 Hz

Dupont™ Delrin®  teknopolimer 
ve raydan çıkmayı önleme 
sisteminde tekerlekli arabalar
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Ditec DAS107PLUS
Ditec DAS107PLUS, Entrematic’in dünyaca ünlü yüksek kalite ve uzmanlığını barındıran yeni rekabetçi çözümüdür.
Bu yeni kayar kapı operatörü, çerçeve ağırlığının 160 kg’a kadar olduğu standart ticari ortamlarda her türlü gereksinimi karşılayabilir.
Kolay ve hızlı kurulum için tasarlanan Ditec DAS107PLUS, düşük envanter maliyeti ve bakım kolaylığı isteyen kapı otomasyonu 
uzmanları için mükemmel seçimdir.

Tam bir ürün gamı. Bu işe adanmış bir uzman takımı.Mükemmel teknoloji ve tasarım. Farklı olma aşkı. 
Entrematic geçiş sistemleri sektöründe, bütün ihtiyaca yeten geniş ürün gamları ile konusunda uzmanlaşmış üst seviye markaları 
birleştirmiş bir çözüm ortağıdır. 
Ditec markası, 40 yıldan fazla bir süredir bahçe kapıları, otomatik kapılar ve hızlı endüstriyel kapılar için komple sistemler 
sunuyor.

UZMANLIĞIMIZ HİZMETİNİZDE 

Doğru ölçü: 120 mm yükseklik, kullanıcı dostu kurulum ve 
bakım sunan ince bir otomasyon için doğru boyuttur.
Doğal ve hoş estetik anlayışı ile DAS107PLUS,  
modern yapıların bütün gereksinimlerini karşılar.

AKILLI TASARIM: ince ve konforlu!
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•  2014/30/EU - EMCD - Elektromanyetik uyumluluk direktifi 
•  2006/42/EC - Makineler Direktifi 
•  Harmonize EU Standartları: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014;  

EN 60335-2-103:2015 (certified by TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EU STANDART VE DIREKTIFLERI ILE TAM UYUMLULUK 

Ditec DAS107PLUS, müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan ve avantajlı bir fiyata yüksek kaliteli 
bileşenler sunan yeni kayar kapı operatörüdür:
  160 kg’a kadar kapı ağırlıklarını için elektromekanik operatör çalıştırma
  1 Milyon döngüye kadar test  
  24 V DC  DUNKERMOTOREN™ve dahili enkoder ile uzun ömürlü otomasyon
  DUPONT™ Delrin® ‘de güçlendirilmiş tekno polimer tekerlekler
  Tamamen TÜV SÜD tarafından test edildi ve sertifikalandı

Basit ve verimli kurulum için tasarlanmıştır; montaj bir kaç bileşenden oluşur ve ayarlar için 
bir kaç adım yeterlidir. Ditec DAS107PLUS, her ihtiyaç için zaman kazandıran bir çözümdür: 
  Tak ve Çalıştır konektörler
  Otomatik kendinden öğrenen başlatma modu, otomatik algılama:  

- kanat ağırlıkları 
- geçiş açıklığı 
- kilitleme aygıtlarının varlığı ve tipoloji (arıza emniyetli) 
- acil durum ve Sürekli Batarya

  Dijital programlama ve yalnızca bir kaç önemli parametre ile kolay ve doğru CU ayarı
  Değişen güç kaynağı ile geniş aralıkta elektrik voltajı beslemesi (100 V÷240 V; 50/60 Hz)
  Troleyler ve bant için kolay ayarlama

Ditec DAS107PLUS, stok değeri optimizasyonu ve lojistik yönetimine yönelik çözümdür:
  Kolay sipariş: Çift taraflı operatörünüzü kullanmaya başlamak için 1 kit, 1 gövde ve 1 

kapak yeterlidir
  Kullanışlı kit öğeleri, güç kaynağını, dişli motorunu, kontrol birimini, troleyleri, program 

seçiciyi ve braketleri içerir  
  Gövde ve kapak için mevcut uzunluklar: 4450 ve 6650 mm 
  Kurulumunuzu tamamlamak için seçkin aksesuar aralığı 
  Her uygulamaya uygun bağlantı parçası, Ditec cam kanatlar, Ditec PAM ve ALU profil 

serileri ve diğer profil sistemleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı

KALİTE VE GÜVENİRLİK

ZAMAN KAZANDIRAN KURULUM

KOLAY LOJİSTİK

Ödün vermeksizin kalite ve performans

CAM KANAT ÇERÇEVELİ KANAT

AC1356 2995 diğer 
kanatlar için

ALU48 PAM16 ve 
PAM30

AC4255 AC4870 ACV
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Açıklama kayar kapılar için otomasyon

Tahrik tipi elektromekanik birim

Dişli Motoru 24 V DC ve Enkoder

Güç Kaynağı
100 V ÷ 240 V 
50/60 Hz

Maks nominal güç 75 W

Yardımcı güç 0,64 A @ 24 V DC

Çalışma sıcaklığı -20°C / +50°C

Koruma sınıfı IP20

Boyutlar (Y x D x U) 120x140xU mm

Maks operatör uzunluğu 5600 mm

Maks kapı paneli ağırlığı 120 kg (1 kanat) / 160 kg (2 kanat)

Açma ve kapama Hızı 1,0 m/s çift kanat kapı (ayarlanabilir)

Açık tutma süresi 0-60 s (ayarlanabilir)

Maks net geçiş  
(Hareketli/Sabit arasında 50 mm geçiş ile)

2715 mm (1 kanat) 
1370 mm x 2 (2 kanat)

Dayanım testi 1 Milyon çevrim  

Cod. P220T - 01/2018 
Ditec DAS107PLUS 
gdp milano 167365

DAS801LOK
Harici serbest bırakma kollu güvenlik kilidi

 DAS107B44NP – DAS107B66NP 
Gövde L = 4450 / 6650 mm  
ALÜMİNYUM anodize EURAS C0

 DAS11M8 
AC1356, PAM16 ve PAM30 için bağlantı 
parçaları

 DAS18M8 
AC4255 ve AC4870 için bağlantı  
parçaları

 DAS40M8 
ALU48 için bağlantı parçaları

DAS801LOKA
Anti-Panik Kilit

DAS107C44GP – DAS107C66GP 
Kapak L = 4450 / 6650 mm  
Press Alüminyum

DAS107C44NP – DAS107C66NP 
Kapak L = 4450 / 6650 mm  
ALÜMİNYUM anodize EURAS C0

DAS901BAT1
Batarya kiti, 12 V, acil durumlar  
için güç kaynağı

DAS902BAT2
Batarya kiti, 24 V, sürekli güç kaynağı

Ditec DAS107PLUS, operatör kurulumu için gerekli olan tüm parçaları 
(kapı tutucusu ve ticari çerçeve (2995) için zemine sabitleme plakaları) 

içeren bir kurulum kiti olarak sunulur.
Stoklaması ve nakliyesi kolay bir kompakt ambalajda gelir.

Teknik veriler

Spesifik aksesuarlar

Kapı performansı

Kurulum örneği

Anahtarlı 
konum 
anahtarı

Güvenlik 
Sensörleri

Aktivasyon ve 
Güvenlik Sensörleri

Güvenlik 
SensörleriAlüminyum 

kapak


