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Entrematic Acessórios
Novos acessórios de comando  
e de segurança
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Entrematic Acessórios
A Entrematic apresenta a nova gama de acessórios de comando e de segurança que reflete perfeitamente as últimas tendências 
do design contemporâneo do setor. O cinzento escuro sobre superfície gofrada das caixas combina perfeitamente com a parte 
frontal preta: linhas rectas e formas simples que tornam os acessórios Entrematic uma escolha de sucesso.

Célula fotoelétrica para montagem externa com espessura reduzida (25 mm). 
Alcance configurável: máximo 10 m ou máximo 30 m para limitar possíveis 
interferências. Com invólucro de plástico ABS.

Seletor com teclado para comandar o automatismo através de código 
numérico personalizável. Duas opções de alimentação: com bateria de 9  Vcc 
ou através de ligação a quadro elétrico de 24  Vcc. 
  O sinal é transmitido ao quadro utilizando um dos protocolos rádio 
Entrematic: código fixo, rolling code, Encrypted AES-128 bit,  
PROTECTED Mode

  Possibilidade de configuração através de ZEN Pad e SW ZEN Manager
  Versão 433,92 MHz (AXK4) e 868,35 MHz (AXK4P)
  Teclado retroiluminado e luz integrada para sinalizações de estado

Leitor de proximidade com transponder RFID (AXR7) de cartões ou botões 
codificados. A leitura é feita através da simples aproximação ou do toque. 
Compatível com descodificador com placa de microprocessador (LAN7S). 
Luz  LED para a sinalização do estado.

Seletor com chave de parede (AXK5M) e de semiencastre (AXK5I) com 
cilindro europeu.
  Antiarrombamento com caixa de metal
  Contactos elétricos com microinterruptores estão protegidos por caixa de metal 
  A versão de embutir é compatível com caixas standard ø 57 mm

Seletores sem cilindro de parede (AXK5NM) e de semiencastre (AXK5NI). 
  Antiarrombamento com caixa de metal 
  Úteis se já possuir o cilindro com o mapeamento necessário 
  Compatível com meio cilindro tipo EURO (DIN) 30/10

Colunas de exterior em alumínio moldado sob pressão de 500  mm (AXC50) 
e  1000  mm (AXC100).
  Novo design Entrematic
  Compatível com células fotoelétricas, seletores com chave de semiencastre, 
seletores com teclado, leitores de proximidade RFID

  Instalação simplificada e base de fixação no chão de aço (AXCBS)



Uma gama completa. Uma equipa de especialistas. Tecnologia e design de excelência. Uma paixão que nos distingue. 
A Entrematic é um parceiro comercial com uma gama completa no setor dos sistemas automáticos de entrada, que combina 
uma competência especializada e marcas de prestígio. 
A marca Ditec, líder mundial há mais de 40 anos, propõe uma gama completa de automatismos para portões, portas 
automáticas e portas rápidas.

A NOSSA FORÇA AO SEU SERVIÇO

A comodidade sempre à mão

Os acessórios de parede ou de embutir  
podem ser instalados facilmente  
nas colunas de 500 mm ou 1000 mm

seletor com teclado 
montado em coluna

lâmpada intermitente

Seletor com chave

comando emissor

células fotoelétricas 
de parede

células fotoelétricas 
de parede

SOLUÇÕES MODULARES 
que garantem a máxima flexibilidade

Exemplo de instalação



Entrematic Italy S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italy 
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Está presente: França, Alemanha, Espanha, Turquia e Canadá.  
Para os endereços e os contatos, visite o nosso site www.ditecentrematic.com
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AXP2

AXK5M – AXK5NM (versão sem cilindro)

AXK4 - AXK4P

AXK5I – AXK5NI (versão sem cilindro)

AXR7

Cod. N219F - 04/2018 
Entrematic Acessórios 
gdp milano 178065

Funções principais

Código Descrição Alcance previsto Alimentação Binário Capacidade 
relé

Temperatura de 
funcionamento

Grau de 
proteção

AXP2 Célula fotoelétrica de exterior Configurável  
10 m - 30 m máx. 24 Vcc - 24 Vca máx. 50 mA 24 Vcc / 1 A 

máx. -20°C +55°C IP54

Código Descrição Capacidade dos contatos Grau de 
proteção

AXK5I Seletor com chave de semi-encastre anti-arrombamento com caixa em metal 2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC IP54

AXK5M Seletor com chave de parede anti-arrombamento com caixa em metal 2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC IP54

AXK5NI Seletor de semi-encastre anti-arrombamento com caixa em metal, sem cilindro 2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC IP54

AXK5NM Seletor de parede anti-arrombamento com caixa em metal, sem cilindro 2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC IP54

Código Descrição Alcance previsto Alimentação Binário Protocolos rádio Temperatura de 
funcionamento

Grau de 
proteção

AXK4
Seletor com teclado 

de transmissão rádio 
433,92 MHz

50 - 150 m

9 Vcc  
(bateria 6LR61)  

ou  
12-24 Vcc

Funcionamento: 
40 mA Máx. 

Standby: 5 μA

Fixed Code, Rolling Code*, 
Encrypted AES-128 bit, 

PROTECTED Mode
-20°C +55°C IP55

AXK4P
Seletor com teclado 

de transmissão rádio 
868,35 MHz

50 - 150 m

9 Vcc  
(bateria 6LR61)  

ou  
12-24 Vcc

Funcionamento: 
40 mA Máx. 

Standby: 5 μA

Fixed Code, Rolling Code*, 
Encrypted AES-128 bit, 

PROTECTED Mode
-20°C +55°C IP55

* Por defeito

Código Descrição Alcance previsto Alimentação Binário Ligação a unidade de leitura 
de placa de encaixe

Temperatura de 
funcionamento

Grau de 
proteção

AXR7 Leitor de proximidade 
com transponder RFID

60 mm com  
cartão formato ISO

30 mm com  
botão de código

12 Vcc  
(de unidade de 
descodificação 

LAN7R)

aprox. 100 mA Máx. 100 m  
(70 m com 2 AXR7) -20°C +55°C IP54


