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PROTEJA O 
SEU NEGÓCIO

GAMA
COMPLETA

GAMA COMPLETA  
o transmissor adequado a qualquer 
exigência

PROTEÇÃO MÁXIMA 
contra os acessos indesejados

-  Transmissores de rádio 2 canais e 4 canais
-  Cores variadas: Preto, Branco, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo 
-  Versões 433,92 MHz e 868,35 MHz
-  Rolling code de mais de 4 biliões de combinações
-  Versões de código fixo compatível com MM53200 e dip switch
-  Compatibilidade garantida com  

equipamentos existentes 
Ditec Entrematic

-  Telecomandos já preparados para encriptar a 
transmissão rolling code com protocolo 128-bit 
AES*, tornando impossível a clonagem

-  Entre os primeiros a utilizar esta tecnologia 
derivada do setor bancário

*  Verificar a compatibilidade  
do receptor presente  
no automatismo
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-  Graças à unidade de programação ZEN PAD pode proteger o seu equipamento com um código de instalação 
personalizável à sua vontade (PROTECTED Mode).

-  O algoritmo de transmissão rolling code encriptado em AES-128 bit adicionará as suas chaves de acesso e falará 
uma linguagem única, a sua!

Proteja o seu negócio!

Canais de 
rádio Frequência 

Alcance de 
transmissão

ZEN2, ZEN2W,  
ZEN2B, ZEN2Y,  
ZEN2G, ZEN2R 2 Ch 433,92 MHz 50 m - 150 m

ZEN4, ZEN4W 4 Ch 433,92 MHz 50 m - 150 m

ZEN2C, ZEN4C 2 Ch - 4 Ch 433,92 MHz 50 m - 150 m

ZENP2, ZENP4 2 Ch - 4 Ch 868,35 MHz 50 m - 150 m

Número de 
combinações 

ZEN2, ZEN2W, 
ZEN2B, ZEN2Y, 
ZEN2G, ZEN2R 
ZEN4, ZEN4W ZENP2, ZENP4 ZEN2C, ZEN4C

Compatível com 
MM53200 4.096

Dip Switch 1.024

Código Fixo 4.294.967.296  (predefinido)

Rolling Code 4.294.967.296  (predefinido)

AES 128-bit 
Encriptado

biliões de biliões 
128-bit  (predefinido)

PROTECTED 
Mode

biliões de biliões 
128-bit 

-  Inclui chaves personalizadas para proteger o seu negócio
-  Cria uma base de dados do equipamento e faz a gestão 

dos módulos de memória dos receptores (cópia, backup,..)
-  Configura um telecomando de protocolo múltiplo:  

cada botão pode falar uma linguagem diferente (código fixo, 
rolling code, encriptado AES 128 bit, PROTECTED Mode) 

-  Cria telecomandos já programados e prontos a usar para 
os seus equipamentos: em caso de necessidade poderá 
configurar um telecomando novo no escritório sem ter que 
se deslocar ao seu cliente. Quando o cliente receber o 
telecomando, este já estará pronto a usar 

…e muito mais!

ZEN MANAGER,
um software com mil recursos!

Modulo de memória  
do receptor

Computador Pessoal

Transmissor

Teclado de  
combinação  
digital

Unidade de 
programação


