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Ditec Olly E
Automatisaties voor schuifdeuren

www.entrematic.com
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Met Ditec Olly E kunt u de blinden
open- en dichtdoen zonder dat u naar buiten
hoeft of, in geval van slecht weer, zonder
dat u de ramen open hoeft te doen. Deze
automatisering kan in talrijke omgevingen
(huiselijke, commerciële en industriële)
toegepast worden om ook reeds bestaande
en zowel in het zicht als verborgen
schuifdeuren en -ramen te automatiseren.

Ditec Olly E
Beweegt geruisloos uw deuren en ramen
Ontdek hoe u uw omgeving comfortabel kunt maken
Comfortabel
Ditec Olly E, compact qua afmetingen en betrouwbaar qua
werking, is ontwikkeld om schuifdeuren en -ramen, ook buiten,
te automatiseren.
Handig
Ditec Olly E werkt geruisloos en kan een vleugel met een
gewicht tot 80 kg verplaatsen. De besturingsimpuls van de
automatisatie om te openen of te sluiten wordt door middel
van een drukknopkast of afstandsbediening gegeven. Zo kan
de gebruiker, als het om buitendeuren en -ramen gaat, de
automatisatie in werking stellen zonder dat hij het raam open
hoeft
te
doen.
Daardoor
worden
onaangename
temperatuursverschillen tussen buiten en binnen vermeden.

Een handige montageset
De automatisatie wordt in een set geleverd inclusief:
	een aandrijving
	de transmissieriemen
	twee riembevestigingen
	een besturingskast met ingebouwde draadloze ontvanger.

Concreet nut
De automatisatie van deuren en ramen kan verder centraal
bediend worden door alle bedieningsschakelaars op één plek
in de woning te plaatsen.
Op die manier kunnen alle openingen en sluitingen van de
deuren en ramen op een intelligente manier gecontroleerd
worden waardoor het leven en de dagelijkse handelingen
vereenvoudigd en verbeterd worden.
Dit is een concreet voordeel vooral voor oudere personen of
mensen met een beperking die dankzij de bediening van
binnenuit niet meer naar alle plaatsen of naar buiten hoeven
te gaan.
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Technische kenmerken en
functionaliteit van het systeem
Technische specificaties
Omschrijving

Olly E

Elektromechanische aandrijving

voor schuiframen en -luiken

Maximaal draagvermogen

80 kg

Gebruiksklasse

2 - licht

Intermittentie

S2 = 7 min / S3 = 15%

Stroomvoorziening motor

19 V=

Stroomopname

1,8 A

Koppel/duwkracht

50 Nm

Openingssnelheid

0,1 m/s

Sluitingssnelheid

0,1 m/s

Maximale opening

3,5 m

Werkingstemperatuur

-20°C / +55°C

Beschermingsgraad

IP 20

Afmetingen van het product (mm)

60x43x120

Stuurkast

RO2H

Functies stuurkast
Omschrijving

RO2H

Stuurkast

voor 1 19 V= motor
met ingebouwde ontvanger

Netstroomvoorziening

230 Vca / 50/60 Hz

Energiebesparing

verminderd verbruik in stand-by
en tijdens gebruik

Aantal motoren

1

Stroomvoorziening motor

19 V= / 1,8 A

Stop
ODS – hindernisdetectie (als er een hindernis waargenomen wordt,
stopt het systeem of wordt de beweging omgekeerd
Besturing open
Besturing sluiten
Besturing stap-voor-stap
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