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Ötletesen megtervezett,
praktikus és biztonságos,
hosszú élettartamú

BIZTONSÁGOS
ÉS MEGBÍZHATÓ
Puha élek, lekerekített sarkok, a nagy teljesítmény
és alkalmasság bármely telepítési környezetbe

A Ditec Qik ideális megoldás a teljesen biztonságos
beléptetéshez, a közepestől a nagy forgalomig, olyan
környezetbe, mint pl. hotelek, bankok, bevásárlóközpontok,
valamint a társasházak, vállalatok és kempingek, amik mindig
igénylik a beléptetést a parkolóknál, hogy csak a jogosultak
vehessék azt igénybe.
A Ditec Qik sorompók szürke és piros színűek.
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Megkülönböztető jellemzők
és a főbb funkciók
CE jelölés
Ditec egyenáramú motor alkalmas nagy teljesítményre, mind
a műveletek számában, mind a sebességben. Váltóáramú motor
alkalmas minden alkalmazáshoz ahol elegendő a kisebb
teljesítmény és a rövidebb élettartam.
A hajtóműves motor merőlegesen van szerelve a sorompóval,
közvetlenül a sorompó tengelyére, kihagyva a karrendszert,
így több hely áll rendelkezésre a vezérlőegységnek.
Egyszerű telepíteni, a rendszer biztosítja a nagyon könnyű
hozzáférést a vezérlőegységhez.
A 24V változat enkóderrel és végállás kapcsolóval lehetővé
teszi a lelassítást és a sebességkontrollt. Lehetőség van
akkumulátorok használatára, és a működés felfüggesztésére.
A Ditec Qik 80-ban az MD2 kijelző modul használható
diagnosztikára és a panelvezérlés kibővítésére, frissíthető a
DMCS szoftver segítségével.
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Igazán újszerű formák
és kompromisszumok
nélküli biztonság
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01 Két különböző típusú sorompóház látja el a különböző
igényeket: egy, a keskeny és stílusos bejáratokhoz, akár 5,8
méterig és egy a nagyobb bejáratokhoz akár 7,6 méterig,
találkoznak az igények a határozott és hathatós esztétikával.
A vezérlő panel a készülék felső részében lett elhelyezve,
ebben a magasságban könnyen hozzáférhetőek az alkatrészek,
így kényelmesebb a beállítás és a karbantartás.
A szerkezet felső részét ellátták vandálok elleni védelemmel.
Az eloxált és fémszínűre festett fémlemez nem károsodik még
kedvezőtlen időjárási körülmények közt sem, igy a Qik megőrzi
tiszta megjelenését.
02 A kulcsos kioldókarrendszer azonnal hozzáférhető,
felszerelték egy borító lemezzel, így a rendszer biztonságosan
kezelhető áramszünet esetén.
03 Az alumíniumkar kerek vagy elliptikus. Úgy tervezték,
hogy megelőzzék a baleseteket, gumivédelem van a kar felső
és alsó részén. A forgási tengelyvég lekerekített kialakításának
köszönhetően kizárt a becsípődés.
A kerek kar maximum 7,6 m hosszú lehet. Az elliptikus
kialakítás nagyobb szélellenállást biztosít, így elkerül minden
kilengést az 5,8 m-es változat.
A karvég gumidugóval van szerelve, továbbá ellátták különféle
tartozékokkal (pivot csapok, piros fényvisszaverő csíkok, fix
és mozgó szerelvények, vandálbiztos elektromos működtetésű
zár, lábazat és akkumulátor készlet).
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04 A
jobb
láthatóság
érdekében
az
igényesebb
alkalmazásoknál az egyenáramú változat karja világító
készlettel van szerelve: a LED kikapcsol, amikor a kar fent
van, villog, amikor a kar mozog és folytonosan világít, ha a
sorompó zárva, ezzel kiemeli a kar körvonalait.
05 Az egyensúly rendszer egyetlen nyomó rugót használ.
Öt (különböző színű) rugó kapható. Ezek a rugók, ha helyesen
választották ki és állították be, akkor
lehetővé teszik a kar mérethez igazodó kiegyensúlyozását.
A rendszer telepíthető bal vagy jobb oldalra egyaránt,
egyszerűen a helyzetének megcserélésével
Két végálláskapcsolót szereltek a váltóáramú, egy enkódert
az egyenáramú változatnál, ez lehetővé teszi a további
beállításokat, hogy megfelelhessen minden lehetséges
elvárásnak. A Ditec Qik fel van szerelve két állítható mechanikus
ütközővel is.
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Tiszta megjelenés és figyelem a nagyteljesítményű
alkalmazások részleteire
Minden szegecs rozsdamentes acélból készült, nem
alkalmaztak hegesztést, ezzel biztosították a hosszú
élettartamot.
A monoblok alumíniumöntvény hajtómű egység biztosítja a
könnyű telepítést, a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
Millión túli működési ciklussal tesztelve
Az kis nyomatékkal terhelt hajtómű egység biztosítja a nagyon
magas műveleti számot.A tesztelt egység könnyedén elérte a
döbbenetesen magas, 1.500.000 műveletet.

Beléptető rendszer a biztonságot mindig szem előtt tartva
A DITEC Qik sorompók, használata könnyű, megoldják a
beléptetési problémákat, ha illesztik a LAN vezérlő rendszerhez.
Ahhoz, hogy az alkalmazottak és a legfontosabb az ügyfelek
működtessék a sorompót, számos megoldás áll rendelkezésre:
távirányító, hagyományos kulcs vagy billentyűzet működtetéső
választó kapcsoló, “LAN”, “érme rendszer”, ami lehetővé teszi,
hogy a sorompó csak egyszer működjön. Ez egy nagyszerű
megoldás hotelek, sportközpontok, üzletek és éttermek részére,
melyek látogatóinak ideiglenes, gyors és egyszerű bejutásra
van szükségük.
Továbbá a “mágneses hurok” rendszer nagyon praktikus és
használata egyszerű.
Az érzékelő, ha telepítve van a burkolatban, lehetővé teszi a
sorompó automatikusan működését, ha jármű megy át rajta,
így biztosítva a folyamatos áramlását a járműveknek, és
elkerülve a kellemetlen sorban állást.

Specifikus kiegészítők
Fotocella kiépítés előkészítése vezeték szerelés
Piros fényvisszaverő csíkok
Fix szerelvények
Mozgó szerelvények
Vandálbiztos elektromos működtetésű zár
Alumíniumlábazat
Sorompó kar pivot pálca készlet 90°
Akkumulátorok / fény készlet
Kijelző modul diagnosztika és fokozott ellenőrzése

Műszaki adatok
Megnevezés

Qik 4E

Qik 7EH

Qik 80EH

Sorompók mérete

3,5m-ig

5,8m-ig

7,6m-ig

Végálláskapcsoló

emelő típusú végálláskapcsoló

enkóder

enkóder + végálláskapcsoló

Maximális kar hossz

3,7 m

6m

7,95 m

Kar típusa

elliptikus

elliptikus

kör

Terhelési osztály

4 - nehéz

5 – nagyon nehéz

4 - nehéz

Szakaszos működés

S2 = 15 perc
S3 = 30%

S2 = 60 perc
S3 = 60%

S2 = 50 perc
S3 = 50%

Tápfeszültség

230 V~ / 50 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

Bemeneti áramfelvétel

1.2 A

1A

1.2 A

Forgatónyomaték

90 Nm

70 Nm

200 Nm

Nyitási idő

4 s/90°

2÷6 s/90°

6÷12 s/90°

Zárási idő

4 s/90°

2÷6 s/90°

6÷12 s/90°

Kioldási rendszer a kézi
működtetéshez

kulcsos működtetésű

kulcsos működtetésű

kulcsos működtetésű

Működési hőmérséklet

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C NIO engedélyezésével)

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C akkumulátorral)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C NIO engedélyezésével,
-10°C / +50°C akkumulátorral)

Védelmi szint

IP 24D

IP 24D

IP 24D

Termékméretek (mm)

300x320x1050

300x320x1050

405x525x1180

Vezérlő

E1A (beépített)

EL31R (beépített)

EL34 (beépített)
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Telepítési minta és
befoglaló méretek
Fő rendszer funkciók

Telepítési minta
Qik 4E

Qik 7EH

Qik 80EH

Megnevezés

E1A

EL31R

EL34

Vezérlő

1 db 230 V ~
motor részére
beépített rádióvevővel

1 db 24 V =
motor részére
beépített rádióvevővel

1 db 24 V =
motor részére
beépített rádióvevővel

Fő tápfeszültség

230 V~ / 50 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

230 V~ / 50-60 Hz

(választható)

(választható)

Akkumulátorok

Qik 4E - Qik 7EH

Qik 80EH

flashing light

flashing light

barrier arm

barrier arm

barrier cabinet
barrier cabinet

column mounted photocell

csökkentett energia fogyasztás csökkentett energia fogyasztás
működés közben
működés közben

Energia megtakarítás
Motorok száma

1

1

1

Motor tápfeszültség

230 V~ / 5 A

24 V= / 7 A

24 V= / 16 A

Kiegészítők tápfeszültsége

24 V= / 0.5 A

24 V= / 0.3 A

24 V= / 0.5 A

24 V= / 0.1 A

24 V= / 1 A

Elektromos működésű zár
Villogó fény

230 V

24 V

24 V

Automata nyitás figyelmeztető fény

végállás kapcsolóról

analóg

analóg

Udvari fény

barrier mounted base
column mounted photocell

column mounted photocell

magnetic loop detector
to control passage

remote control
- key operated selector switch
- digital combination keypad
- transponder technology system
- column for control accessories

Qik 4E - Qik 7EH

Qik 80EH
PL = min 4500 - max 7600

PL = min 1300 - max 5800

405

525
100

320

300

automatikus

ODS – Akadály érzékelő rendszer

140

125

automatikus

magnetic loop detector
to control passage

Befoglaló méretek

Enkóder a sebesség és a lassulás szabályzására
transzformátor

column mounted photocell

remote control
- key operated selector switch
- digital combination keypad
- transponder technology system
- column for control accessories

Végállás kapcsoló előkészítés

Erő beállítás

barrier mounted base

1180

210

80 80
355

Nyitás vezérlés

(DIP kapcsolóval)

Részleges nyitás vezérlés

(csak rádió vevővel)

560

Működési idő beállítás

40
815

840

Fékezés / lelassítás vezérlés

1050

Sebesség beállítás

(DIP kapcsolóval)

Zárás vezérlés
Automatikus időzített zárás vezérlés
Kúszó vezérlés

(DIP kapcsolóval)

nyomva tartott pillanatkapcsoló a működtetéshez
Stop biztonsági eszköz
Fordított irányú működés biztonsági eszköz
Biztonsági teszt
Lágy start
NIO – fagyásgátló rendszer
Instant zárás az áthaladás után
Védelmi szint
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IP 55

IP 55

IP 55
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A kiegészítők, amik a
különbséget adják

A Ditec kiegészítők széles köre használható a beléptető rendszerek különböző ellenőrzési
és felügyeleti lehetőségekhez.
Elérhető minden ajánlott
automatizálási megoldáshoz.

A kezedben van az
irányítás és a biztonság

Gol 4
Távirányítók

Lamp
24V-os és 230V-os villogó
lámpa. A vezérlő panelről
irányított működtetéssel.

Tartók a Gol 4
távirányítókhoz

Lan 7 ellenőrző eszköz
közelség érzékelővel

Gol 4M jeltovábbító
billentyűzet

Sof biztonsági élek

Egyszerűen nyomja meg a
gombot a távirányítón és a
DITEC automatika akcióba lép.
Ennek a kiegészítőnek,
köszönhetően a rossz idő soha
többé nem lesz probléma.

Elhelyezhetők bármely
felületen, pl. az autója
napellenzőjén, Így a
távirányító mindig
könnyedén elérhető.

Négycsatornás kódkapcsoló.
Lehetővé teszi az
elektromosan működtetett
bejáratok nyitását, rádió
jelekkel a kód billentyűzésével.

Elérhető az összes ajánlott
automata megoldáshoz.*

Egyszerű beléptető rendszer.

Minden bejárat automatika
szerelhető vele, növelve a
maximálisra a biztonságot
nyitás és zárás közben
egyaránt.
*Nem választható Ditec Qik-hez.

Xel 2 és Lab 3

Mágneses hurok érzékelő

Xel 5 kulcsos választó
kapcsoló

Sorompó szakáll

A biztonság legmagasabb
szintje az automatizálásban.
Lehet falra vagy függőleges
tartóra szerelni.
Modulált infravörös sugár.

A sorompó automatikusan
nyílik, mikor az útburkolatba
épített érzékelő felett elhalad
az autó, érzékeli az autó
helyzetét, megállítja a sorompó
zárását, amíg át nem haladt.

L = 2 m, festése piros/fehér

Feltörésbiztos, ellenáll a
vandalizmusnak. Szerelhető
falra és oszlopra.
*Csak a Ditec Qik választható
kiegészítője

Lan 4
Digitális billentyűzet
rendszer

Digitális, vandálbiztos
készülék, max. 8 karakteres
biztonsági kóddal.

Rögzített és mozgó
sorompókar támasz
A fix támasz az útburkolatra
szerelhető, a mozgót
a sorompókarhoz rögzítik.

*Csak Diterc Qik-hez választható
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Amikor kiépít egy rendszert, csak a DITEC kiegészítőket és biztonsági egységeket használja.
Minden DITEC automatika rendelkezik a CE megfelelőségi jelöléssel, úgy tervezték és építették ezeket, hogy megfelelnek a biztonsági
követelményeknek, a gépekről szóló (2006/42/EC) irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőség irányelvnek (2004/108/EC) a kisfeszültségű
irányelvnek (2006/95/EC) és más irányelveknek, törvényeknek, a speciális termékekre és helyzetekre vonatkozó szabványoknak.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy változásokat tegyen, amelyek javíthatják a termékeket.
Emiatt a katalógusban szereplő technikai részletek tájékoztató jellegűek.
Az ebben a prospektusban bemutatott képek az érintettek beleegyezésével, vagy nyilvános helyen készültek.
További információ, és műszaki útmutatók a www.ditec.hu weboldalon.

ISO 9001
Cert. n. 0957

Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest, II, Rákóczi Ferenc u. 335/a
Tel +36 1 278 4060 Fax +36 276 1571
info@ditec.hu
www.ditec.hu

Jelenleg Ditec gyári képviselet van a következő országokban ill. térségben: Belgium, Franciaország,
Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Latin Amerika, USA, Kanada és Kína.
A címeket és az elérhetőségeket a Ditec Entrematic weboldalon találja.
Látogasson el a www.ditecentrematic.com oldalra.
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