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Máxima potência
A Ditec DAB205 é o 
operador para portas de 
batente mais potente e 
performante.
As suas caraterísticas excepcionais 
permitem adaptar o produto a todos 
os ambientes públicos e comerciais, 
incluindo os hospitais e os aeropor-
tos, e a aplicações que prevêem 
uma utilização intensiva.
O DAB205 consegue movimentar 
sem problemas portas com peso 
superior a 300 kg!

Máxima segurança
O novo operador DAB205 
é a solução perfeita, do 
ponto de vista da segurança 
e da fiabilidade, para todas as 
aplicações mais pesadas: de facto 
está totalmente em conformidade 
com as Diretivas UE, incluindo a 
nova norma EN 16005, e foi ensaiado 
até 1.000.000 de ciclos.
Para garantir uma maior segurança 
em ambientes especiais, está disponível 
a modalidade a baixa energia.

Máxima 
personalização
Com Ditec DAB205 é tudo 
mais simples: um só ope-
rador e 2 braços permitem 
configurar qualquer entrada.
Se necessário, é possível compor 
uma solução personalizada, integrando 
acessórios como baterias, sensores 
de segurança, seletores de progra-
mas e controlo de porta de dois 
batentes.
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Ditec DAB205
O Ditec DAB205 é o automatismo ideal 
para qualquer tipo de aplicação: 
oferece uma grande potência e máximo controlo 
para um desempenho sempre fiável e seguro

Desempenho
  Na versão com braço por impulso, pode movimentar portas 

até 315 kg de peso; o motor servoassistido com mola 
garante um encerramento fiável, enquanto o encoder 
garante um controlo perfeito do movimento cinemático

  Os robustos componentes mecânicos em aço e o motor 
Dunker de longa duração são uma garantia de excepcional 
fiabilidade para o operador: o Ditec DAB205 foi ensaiado 
até 1 M de ciclos

  O perfeito controlo dinâmico também em portas de dois 
batentes garante numerosas possibilidades de gestão do 
movimento (sobreposição, contacto, sem contacto, saída 
dupla).

Comodidade
  Muito simples de configurar: um só operador adaptável a 

todas as aplicações e 2 braços diferentes, de impulso e 
de tração, também para portas corta-fogo

  Numerosos acessórios mecânicos, tais como as extensões 
para veio e braços, para adaptar perfeitamente o operador 
à parede e à posição da própria porta

  Estão disponíveis cartões de configuração (DAB905ESA 
e DAB905ESE) para adicionar funções e outras 
modalidades de funcionamento, se necessário

  Ampla escolha de modalidades de funcionamento, 
com a PUSH&GO e a servoassistência, para 
responder às múltiplas exigências do mercado.

Segurança
  DAB205 está em conformidade com todas as normas 

e as Diretivas Europeias, incluindo a norma EN 16005
  A segurança pode ainda ser incrementada utilizando 

sensores de presença monitorados
  Em caso de interrupção da corrente elétrica, está disponível 

um kit de baterias fiável que garante o funcionamento 
ininterrupto do operador ao longo do tempo (opcional)

  graças a um LED externo que notifica o estado da porta e 
a um LED específico que assinala o estado de alarme 
anti-incêndio (ambos opcionais): um aviso claro também para 
o utilizador final, em todos os casos de eventual mau 
funcionamento.

Características principais

Automatismo para portas de batente abertura por motor, 
fecho por mola e por motor

Máximo desempenho (PUSH) 315 kg x 1,2 m
200 kg x 1,6 m

Alimentação 110-230 Vca a 50-60 Hz

Grau de proteção IP20

Temperatura de funcionamento -20°C / +45°C 
(-10°C / +50°C com baterias)

Tempo de abertura 2,5 ÷ 12 s (0°-80°) (regulável)

Tempo de fecho 4 ÷ 12 s (90°-10°) (regulável)

Tempo pausa porta aberta 1,5÷30 s

Duração operador 1.000.000 de ciclos

Dimensões do produto (mm) 111 x 131 x 720

Peso do operador 16 kg

Placa de base

Cabeça inferior

Cabeça

Alimentação

Cartão de segurança 
(anti-efração e/ou 

anti-acidentes)
Quadro 
eletrónico

Extensão do eixo

Seletor de funções 
ON/OFF/HOLD OPEN

Seletor de funções 
ON/OFF/HOLD OPEN

Motor

Cobertura

Componentes principais



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, Suécia, 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 específicos
  DAB905MSW: kit microinterruptor para engate da 

fechadura elétrica (obrigatório para portas corta-fogo)
  DAB905LED: kit de led de indicação de alarme
  DAB905RSD: kit RESET e indicação de alarme de fogo

Acessórios de comando e sensores
O automatismo pode ser completado com os dispositivos de 
comando, controlo e segurança da Ditec.
Para escolher os artigos corretos, consultar a tabela de 
preços geral PM.

Acessórios e muito mais ainda

Certificações

MD
Diretiva Máquinas

EMCD
Diretiva de 

Compatibilidade 
Eletromagnética

LVD
Diretiva de Baixa 

Tensão

EN 16005
Norma Segurança 

em uso

CERTIFICAÇÃO 
ANTI-INCÊNDIO 

SP SITAC

Braços de movimento
  DAB805PSA2: braço de movimento articulado
  DAB805PLA2: braço de movimento de correr
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Diagrama de uso

O diagrama é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
J = 1/3 x peso da folha x comprimento da folha2

J = inércia [kgm2]
Máx. inércia:  versão PUSH (braço DAB805PSA) = 160 kgm2

versão PULL (braço DAB805PLA2) = 80 kgm2

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

DAB805PSA2

DAB805PLA2


