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Ditec Cubic
Automatismo electromecânico enterrado 
para portões de batente
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Ideal para portões de estilo arquitetónico
O Ditec Cubic é um automatismo enterrado para portões de 
batente.
Não aparecem partes à vista e permite a movimentação dos 
portões sem alterar o seu estilo e imagem. Assim é o 
automatismo ideal para os portões e portarias de prestígio, 
como aqueles de edifícios de alto valor arquitetónico, de 
importância histórica ou sempre que se pretende manter 
inalterado o estilo, a estética ou a elegância.

Escondido, robusto e versátil
Simples e funcional, é um sistema enterrado constituído por 
uma caixa de alicerce em aço inox ou em aço galvanizado, 
onde está alojado o motorredutor e as engrenagens mecânicas, 
que transmitem o movimento à folha do portão.
É uma solução muito versátil capaz de satisfazer as exigências 
específicas de utilização:
  permite uma abertura angular muito ampla, chegando 

a 180°;
  em combinação com os quadros elétricos Ditec permite 

que o motor ultrapasse brilhantemente os eventuais atritos 
iniciais provocados pelos agentes atmosféricos tais como, 
por exemplo, o gelo;

  adapta-se à utilização mesmo em situações que requerem 
passagens rápidas.

Características principais
  Motorredutores alojados numa robusta caixa de alicerce 

em aço inox, ou em aço galvanizado para aumentar a sua 
resistência aos agentes atmosféricos; a fixação é efetuada 
por parafusos em aço inox, já englobados na caixa de 
alicerce

  Na versão de 110°  01  o movimento de rotação é efetuado 
por um sistema de alavancas, enquanto no de 180°, 
opcional, com uma redução por corrente  02 

  Marcação CE
  Sistema de desbloqueio acionável de ambos os lados, com 

chave e alavanca de aspeto bonito
  Funcionamento mesmo a baixas temperaturas
  Motor com auto proteção por sonda térmica interior
  Dotação completa de acessórios de segurança, de comando 

e de controlo
  Sistema de suporte da folha em esferas de aço temperado

Acessórios específicos
  Fecho mecânico interno na abertura e no fecho
  Limites de curso magnéticos
  Chave DIN

Tamanho

Gama de produtos

CUBIC6HV até 1,5 m

CUBIC6 - CUBIC6H até 3,5 m

Ditec Cubic
O automatismo invisível
Para serviço frequente e intenso

Limites de uso
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Exemplo de instalação 
e características técnicas
Ditec Cubic - Exemplo de instalação

lâmpada intermitente

motorredutor

motorredutor

célula fotoelétrica na 
parede

célula fotoelétrica 
em coluna

comando emissor

seletor com chave

célula fotoelétrica na 
parede

quadro eletrónico

célula 
fotoelétrica 

em coluna

detetor com espiral magnética 
para controlo da passagem

Características técnicas
Descrição Cubic 6 Cubic 6H Cubic 6HV

Atuador eletromecânico
irreversível, 
para folha até a 4 m

irreversível, 
para folha até a 4 m

irreversível, 
para folha até a 2,5 m

Gestão do curso fim de curso magnético (opcional) fim de curso magnético (opcional) fim de curso magnético (opcional)

Capacidade máxima
800 kg x 2 m
350 kg x 4 m

800 kg x 2 m
350 kg x 4 m

350 kg x 1 m
200 kg x 2,5 m

Classe de serviço 3 - frequente 4 - intenso 4 - intenso

Intermitência
S2 = 15 min
S3 = 25%

S2 = 30 min
S3 = 50%

S2 = 30 min
S3 = 50%

Alimentação 230 Vca / 50 Hz 24 Vcc 24 Vcc

Consumo 1,5 A 12 A 12 A

Torque 340 Nm 340 Nm 220 Nm

Tempo de abertura 18 s/90°
12÷45 s/90° com CUBIC6L
15÷55 s/90° com CUBIC6LG

6÷25 s/90° com CUBIC6L
8÷30 s/90° com CUBIC6LG

Abertura máxima do atuador 110° ou 180° 110° ou 180° 110°

Desbloqueio
para abertura manual com chave com chave com chave

Temperatura de 
funcionamento

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
com NIO ativado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
com NIO ativado)

-20°C / +55°C
(-35°C / +55°C 
com NIO ativado)

Grau de proteção IP 67 IP 67 IP 67

Quadro de comando
E2
LOGIC M LCU40H LCU40H



Cubic 6 Cubic 6 Cubic 6H-6HV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Quadro de comando
ref. E2 para 1 ou 2 motores 230 
Vca com rádio incorporado

ref. LOGIC M
para 1 ou 2 motores 230 Vca

ref. LCU40H para 1 ou 2 motores 
24 Vcc com rádio incorporado

Frequência de rádio
433,92 MHz de série 
868,65 MHz com ZENPR2

433,92 MHz com ZENR2 
868,65 MHz com ZENPR2

433,92 MHz de série 
868,65 MHz com ZENPRS ou com 
ZENPR2

Módulo recetor intercambiável 433MHz / 868MHz

Alimentação de rede 230 Vca / 50 Hz 230 Vca / 50 Hz 230 V - 50/60 Hz

Alimentação do motor
230 Vca / 1 x 5 A 
230 Vca / 2 x 2,5 A

230 Vca / 1 x 5 A 
230 Vca / 2 x 2,5 A 24 Vcc / 2 x 12 A

Alimentação dos acessórios 24 Vcc / 0,5 A 24 Vcc / 0,5 A 24 Vcc / 0,5 A

Temperatura de funcionamento -20°C + 55°C
-20°C + 55°C em condições padrão 
-35°C +55°C com NIO ativado

-20°C + 55°C em condições padrão 
-35°C +55°C com NIO ativado

Grau de proteção do quadro IP55 IP55 IP55

Tamanho do quadro (mm) 187x261x105 187x261x105 238x357x120

* Limitação da corrente consumida pelos acessórios em standby

ENTRADAS

Comando de abertura
Partilhado com comando passo-a-
passo, selecionável com dip switch

Comando de abertura parcial  só via rádio

Comando de fecho
Partilhado com segurança de 
paragem, selecionável com dip-switch

Comando de paragem

Comando passo-a-passo
Partilhado com comando de abertura, 
selecionável com dip switch

Comando homem presente

SAÍDAS

Lâmpada intermitente 230 Vca 230 Vca e 24 Vcc 24 Vcc

Fechadura eléctrica 12 Vcc / 15 W
12-24 Vcc / 1,2 A 
12 Vca / 15 W 12 Vcc / 15 W

Luz avisadora de automatismo aberto (ON/OFF)
Luz avisadora de automatismo aberto com 
intermitência proporcional

Luz de cortesia
Sim, até 100 W, só com 1 motor, 
selecionável com dip-switch

Sim, até 100 W, só com 1 motor, 
selecionável com jumper

Sim, partilhado com fechadura 
elétrica ou lâmpada intermitente

FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS

Regulação da força Eletrónica Transformador com seleção manual Eletrónica

Regulação da velocidade
Rampa de aceleração/desaceleração (Soft Start/
Soft Stop) Regulável

Travagem / Abrandamento Regulável

Espaço de aproximação ao batente Regulável

Tempo de manobra Regulável Regulável Regulável

Tempo de refecho automático Regulável Regulável Regulável
Datalogging integrado (contadores e cronologia dos 
últimos alarmes)

 visualizável no visor e no PC 
com SW Amigo

Datalogging ampliado em microSD (registo 
detalhado de cada evento)  visualizável no PC com SW Amigo

Atualização FW
 com microUSB e SW Amigo ou 

MicroSD

FUNÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Segurança de paragem (paragem de emergência)

Segurança no fecho (inversão)
Função safety test (para dispositivos de segurança 
controlados automaticamente)
ODS - Deteção de obstáculos (provoca a paragem 
ou a inversão da manobra quando é detetado um 
obstáculo)

NIO - Sistema anticongelamento

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Baterias  com SBU

Predisposição para baterias integradas no quadro
Funcionamento a energia solar em modo stand 
alone  com SBU

Funcionamento a energia solar em modo híbrido  com SBU

Banda de segurança com resistência de 8,2 kΩ  com acessório  com acessório  com acessório

Detetor com espiral magnética  com LAB9  com LAB9  com LAB9

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 em: França, Alemanha, Espanha, Turquia e Canadá.
Para os endereços e os contactos, visite a nossa página web www.ditecentrematic.com


