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Xel e Lab - Fotocélulas
a raios infravermelhos

São a solução mais aprovada para garantir às
automações de poder operar aos máximos níveis
de segurança.
Sistema a raios infravermelhos modulados.
Realizadas com circuitos confiáveis, para garantir a
máxima facilidade de haver interface com os outros
acessórios e a máxima tranquilidade no tempo.

Graças as dimensões minimais, Lab 3 facilita a
instalação mesmo em situações críticas por falta de
espaço ou para batentes e colunas muito estreitas
ou particulares.
Projectado com linhas limpas e elegantes, se adapta
com gosto a qualquer tipo de batente, seja moderno
ou tradicional, residencial ou industrial.

Xel e Lab - Colunas

Corpo em alumínio anodizado.
Refinado design, que as torna adequadas a qualquer
tipologia de batente.
Máxima funcionalidade aplicativa para a fixação
no pavimento ou na parede.
Possibilidade de aplicação no seu corpo das
fotocélulas (Xel CA/CB, Xel 22C2/22C3 e Lab 3C).
Permitem uma simples e rápida instalação.
Base adequadamente projectada (Xel BS e Lab 3BS).

Acessórios DITEC para o comando,
controlo e segurança
Cada sistema de automação deve ser completado com dispositivos de comando, controlo e segurança compatíveis
com todos os componentes do sistema e com as normas.
A DITEC distribui produtos e acessórios de absoluta qualidade que satisfazem todos os requisitos.

Acessórios

GO L4 - Rádio controlos 433 MHz

Design exclusivo e materiais inovadores para os
novos transmissores a quatro canais
- com código fixo para aplicações em condomínios,

com a possibilidade de clonagem, com código
pré-programado e que pode se modificado
mediante sequência de teclas;

- rolling code, para aplicações de segurança,
não pode ser clonado;

- é disponível uma versão base e uma versão luxo
(5 cores) seja para o transmissor rolling code que
para aquele que se pode clonar.

Possibilidade de alojo transponder de proximidade
opcional. Disponibilidade de suporte para a fixação
na parede e de suporte a clip para o veículo.
Antena externa a 433 MHz.



Xel 22 - Fotocélulas sincronizadas

Adicionam as características das Xel a
possibilidade de sincronização até a sete
pares de fotocélulas.
A sincronização permite de evitar as
interferências ópticas devidas a proximidade
de instalação.

Xel 5 - Selector

Selector a chave anti-vandalismo, para a
montagem exterior.
Disponível também com uma chave de comando
igual aquela do desbloqueio do motor da
automação DITEC (a pedido).

Acessórios

Lan 4 - Combinador digital

O sistema Lan 4 é um sistema com teclado com
combinação digital anti-vandalismo que permite,
graças à digitação de um código secreto, a
activação de um ou dois sistemas motorizados ou
de qualquer outro uso distantes até a 300 m do
descodificador.
São instaláveis sem problemas em qualquer
ambiente interno ou externo. Com código até a 8
dígitos. Em caso de tentada violação e depois de
25 digitações erradas dentre de 120 s, o teclado
se bloqueia e, por 120 s, não reconhece mais
nenhum código e não emite sinais acústicos.
Depois deste tempo, retorna automaticamente no
estado de espera e de aceitação da digitação.

Lan 7 - Sistema de comando a proximidade,
com tecnologia transponder

É um sistema de reconhecimento com leitura a
proximidade, de um botão ou de um cartão
codificados. É composto por uma ou duas unidades
Lan 7R, ligadas na unidade de gestão Lan 7S, na
qual são memorizados os códigos individuais de cada
um dos cartões ou botões.
A unidade de recepção/emissora emite estavelmente
um débil campo electromagnético graças à sua
bobina interna.
Quando o botão ou o cartão são aproximados à
unidade, absorvem energia electromagnética que é
depois novamente emitida através de um sinal que
contém também o código individual.
O código anteriormente memorizado activa o
comando à automação. Seja o cartão que o botão
têm uma memória não volátil do próprio código e
não necessitam portanto de pilhas internas.
Ideal para activar os sistemas de entrada de
empresas, condomínios ou onde se deseja consentir
o acesso a pessoas devidamente autorizadas.



Solução
para a fixação
no pavimento

Tipos de instalação

Solução
para a fixação
na parede

*sem a
necessidade

de furos
na parede

Acessórios

Teo L - Teclado de comando

Transmissor rádio a 433 MHz “rolling code”
compatível com os actuais receptores rádio da
série Bix.
O seu teclado de comando a quatro canais
permite a abertura via rádio de entradas
motorizadas mediante a digitação de códigos
secretos.
Equipado de bateria interna, não necessita de
uma linha de alimentação e pode, portanto ser
facilmente posicionado onde se deseja, dentre
da capacidade do seu funcionamento.
Permite o comando até a 4 diferentes usos.
Com o código até 8 dígitos.
Em caso de tentada violação e depois de 25
digitações erradas dentre de 120 s, o teclado se
bloqueia e, por 120 s, não reconhece mais
nenhum código e não emite sinais acústicos.
Depois deste tempo, retorna automaticamente
no estado de espera e de aceitação da
digitação.

Soluções inteligentes para
a sua aplicação

Os acessórios DITEC da série Xel, Lab, Lan e Teo,
apresentam soluções seja para a fixação no
pavimento que para a fixação na parede, sem a
necessidade de obras em alvenaria, graças a
funcionalidade das colunas de suporte e fixação,
adequadamente projectadas.



Acessórios

Ppc 2 - Programadores portáteis
alimentados automaticamente com
display a cristais líquidos

Alimentação automática
A unidade Ppc 2 é o novo programador portátil
alimentado automaticamente para a gestão da
memória “rolling code” da linha de receptores
rádio Bix equipados seja de memória fixa a
bordo, que de memória extraível.

Compatibilidade
Ppc 2 é compatível com toda a série L também
para os produtos já no mercado.

Características principais
- Compatibilidade com todos os receptores da

série Bix
- Display a cristais líquidos: 2 linhas para 16

caracteres
- Teclado simplificado
- Menu a display em idiomas configuráveis
- Interface serial para a ligação no PC
- Alimentação a bateria ou da rede mediante

alimentador externo (não fornecido)
- Desligamento automático depois de 1 minuto

de inactividade
- Disponível com “menu” em idioma italiano ou

inglês, mas também em outros idiomas
mediante actualização do software realizável
através de Personal Computer.

Lamp - Lâmpada intermitente com antena
rádio incorporada

Design elegante e refinado, de forte impacto
visual.
Garantem uma adequada informação sobre a
situação de movimentação da automação
e se adaptam a qualquer tipologia de batente,
moderno ou em estilo.
Disponível também com um prático suporte
para a fixação na parede.

Lab 9 - Detectores a espiral magnético

Detector para o controlo de passagem, completo de
sistema de auto-afinado, amplificação automática de
sensibilidade e diferentes frequências operativas
seleccionáveis. Inicia a abertura automática de um
sistema de entrada utilizando a passagem de um
veículo sobre um sensor a espiral, posicionado na
calçada. É o sistema de controlo ideal para as
barreiras automáticas de estacionamentos, empresas,
rampas de trânsito, passagens em geral.

Funções principais
O dispositivo permite de efectuar variadas operações
nos dados presentes na memória, como, por exemplo:
- introduzir ou excluir os códigos dos transmissores

em memória de um receptor mediante uma sonda
para a aprendizagem óptica;

- visualizar os códigos dos transmissores presentes
na memória de um receptor;

- excluir um transmissor por vez ou o inteiro conteúdo
de uma memória;

- realizar uma cópia de salvação dos dados contidos
na memória de um receptor, ou restabelecer uma
cópia de salvação feita anteriormente;

- habilitar ou desabilitar a possibilidade de memorizar
transmissores a distância num receptor.



A DITEC S.p.A. se reserva a faculdade de efectuar
modificações adequadas a melhorar os próprios produtos.
A DITEC S.p.A. é sempre em fase de melhoramento dos
próprios produtos.
Por este motivo os dados técnicos descritos no presente
catálogo não são vinculadores.
Maiores informações são disponíveis nos Manuais
Técnicos que podem ser visionados no site: www.ditec.it

Normas

É um pratico e eficaz sistema de comando que
permite a abertura de uma entrada automática
só uma vez, com a introdução de uma ficha
com perfil codificado, na adequada sede.
É o sistema de controlo ideal para as barreiras
automáticas de estacionamentos, hotel,
edifícios comerciais.

Lan 60 - Sistemas de comando com fichas

Sof - Borrachas de segurança
controladas automaticamente

Sistema de enrolamento do cabo mecânico para a
conexão eléctrica contínua entre a borracha móvel
e o quadro de comando.
A estrutura modular do cárter permite de cobrir
também as grandes dimensões.

Sistema de enrolamento do cabo indutivo de
transferência de sinais para as bordas sensíveis SOF
aplicadas na folha móvel nos portões de correr.

Av - Enrolador de cabo

Na realização do sistema utilizar exclusivamente
acessórios e dispositivos de segurança DITEC.
As automações DITEC são completas de marca CE,
e são projectadas e fabricadas em conformidade
aos requisitos de segurança da Directiva das
Máquinas (98/37/CE), da Directiva de
Compatibilidade Electromagnética (89/336/CEE)
e da Directiva de Baixa Tensão (73/23/CEE).
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As borrachas de segurança sensíveis SOF são
dispositivos de segurança que, instalados nas
bordas primárias de portões automáticos, portas
seccionadas, portas e portões, servem para
proteger as pessoas de eventuais colisões e/ou
danificações, permitindo o respeito dos limites
de força indicados pelas normas europeias.
São práticas e velozes na instalação, graças
ao uso de normais cabos eléctricos.
São de confiança e seguras: graças ao inovador
perfil de borracha equipado de condutor
eléctrico pré-fundido na borracha, bloqueiam
ou invertem automaticamente e imediatamente
o movimento da folha quando o circuito é
interrompido.
Homologadas em categoria 2 norma EN 954-1.


