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EXTREMAMENTE ROBUSTO
confiável, para resistir por muito 
tempo

Ditec PWR TS 35 é o novo operador telescópico irreversível 
para portões de batente para aplicações residenciais de uso 
frequente. 
Instalação rápida em três simples etapas: com o portão 
fechado, monte o motor na coluna usando a chapa perfurada, 
alongue o braço telescópico e fixe-o na folha.

-  o uso de aço inoxidável para o eixo motor, as 
engrenagens e o parafuso garante uma longa duração 
com o passar do tempo

-  os rolamentos de esferas garantem um movimento 
fluido e o motor, um empurrão potente

-  desacelerações configuráveis durante a abertura e o fecho

-  as chapas perfuradas têm uma espessura maior em 
relação à concorrência, para suportar da melhor forma 
as forças de torção e corte 

Ditec TS 35 AC
Automatismo telescópico 230 Vca para 
portão batente com folhas de até 3,5 m

PT

Robustas fundições injetadas 
em alumínio que protegem o 
parafuso em aço e as 
engrenagens em aço e bronze

Desbloqueio do motor para a 
abertura ou o fecho manual do 

portão em caso de apagão

FÁCIL DE INSTALAR

CONFIÁVEL E 
ROBUSTO

KIT COM 
ACESSÓRIOS 
AVANÇADOS

FÁCIL DE 
INSTALAR



Descubra as funções avançadas dos automatismos Ditec TS e dos quadros Ditec LCA equipados com os acessórios 
de comando e segurança Ditec: 
- fotocélulas LIN2 de dimensões reduzidas com placa dirigível
-  comandos à distância Ditec ZEN com protocolo rolling code ou Encrypted AES-128 com milhares de combinações 

possíveis, para tornar a clonagem impossível
-  lampejante multitensão Ditec FLM com função de lampejo automático e luz de sinalização branca, azul, verde, 

amarela e laranja (apenas com o kit versão completa)

Os KITS que fazem a diferença

Ditec LCA - NOVOS QUADROS UNIVERSAIS para motores 230 Vca
-  menu guiado (Wizard WZ) para uma configuração rápida e simples do quadro durante o primeiro 

arranque: escolha a lógica de funcionamento, o número de folhas, se ativar o fecho automático, 
memorize os comandos à distância e está pronto!

-  lógicas de funcionamento preconfiguradas: funcionamento automático com ou sem desacelerações, 
funcionamento a tempo com ou sem desacelerações, funcionamento a tempo com limitação de 
força

-  as pessoas mais experientes podem personalizar mais de 100 parâmetros graças ao menu de 
consulta fácil, ao display e às teclas de navegação

- Green Mode para garantir a poupança energética durante o standby
- diagnóstico integrado com contadores e cronologia dos últimos alarmes 
Para mais informações sobre os quadros, consultar a documentação específica.

Descrição TS35AC
Acionador eletromecânico Irreversível 

Alcance máximo
400 Kg x 1,5 m
300 Kg x 3,5 m

Alimentação do motor 230 Vca- 50 Hz
Absorção máxima 1,5 A
Potência absorvida 330 W
Empurrão máximo 3500 N
Velocidade de abertura 18 s ÷ 22 s / 90°
Curso máximo 400 mm

Descrição TS35AC
Intermitência S2 = 10 min / S3 = 30%
Classe de serviço frequente até 100.000 ciclos
Desbloqueio para a abertura 
manual com chave

Temperatura de funcionamento
-20 °C ÷ +55 °C  
(-35 °C ÷ +55 °C com sistema NIO ativo)

Nível de proteção IP33
Peso (kg) 4
Quadro de comando LCA70 ou LCA80

Cód. N230F - 07/2020 
Ditec TS 35 ACEntrematic 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

Cert. n. 0957/6

• 2014/30/EU - EMCD - Diretiva de compatibilidade eletromagnética 
• 2014/53/EU - RED - Diretiva de equipamentos rádio 
•  2006/42/CE - Diretiva de Máquinas - (Anexo II-B; Anexo II-A; Anexo I-Capítulo 1)

CONFORMIDADE INTEGRAL COM AS DIRETIVAS E NORMAS DA UE

12
4

7,
5 8

93

86

21

1141

1182

520 (617) 303 (402)

47

20

35 7,5ø10,470

30
12 66

57
10

8

ø10

90 50
ø12,4

60 48

13
0

11
5

25

ø12

12
4

7,
5 8

93

86

21

1141

1182

520 (617) 303 (402)

47

20

35 7,5ø10,470

30
12 66

57
10

8

ø10

90 50
ø12,4

60 48

13
0

11
5

25

ø12


