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Entrematic Toebehoren
Entrematic stelt het nieuwe assortiment besturings- en veiligheidsaccessoires voor die de nieuwste trends inzake hedendaags 
design in de sector weerspiegelen. De donkergrijze kleur op het gegaufreerde oppervlak van de omhulsels vormt een ideale 
combinatie met het zwarte voorpaneel: strakke lijnen en eenvoudige vormen die van de toebehoren van Entrematic een 
succesvolle combinatie maken.

Fotocel voor montage buiten met beperkte dikte (25 mm). 
Configureerbaar bereik: max. 10 m of max. 30 m om eventuele interferenties 
tot een minimum te beperken. Kunststof ABS-omhulsel.

Schakelaar met toetsenbord om de automatisering te bedienen met behulp 
van een personaliseerbare numerieke code. Twee voedingsopties: met batterij 
9  V  DC of via een aansluiting op een besturingskast 24  V  DC. 
  het signaal wordt naar de kast verzonden met behulp van een van de 
radioprotocollen Entrematic: vaste code, rolling code, Encrypted AES-128 bit, 
PROTECTED Mode 

  Configuratiemogelijkheid via ZEN Pad en SW ZEN Manager 
  Versie 433,92 MHz (AXK4) en 868,35 MHz (AXK4P) 
  Toetsenbord met achtergrondverlichting en ingebouwde LED-verlichting voor 
statusmeldingen

Nabijheidssensor met RFID-transponder (AXR7) met kaarten of gecodificeerde 
knoppen. De lezing vindt plaats door benadering of aanraking.  
Compatibel met decodificeerder met kaart met microprocessor (LAN7S).  
LED-lampjes voor statusmeldingen.

Schakelaar met sleutel voor wandmontage (AXK5M) en half-ingebouwde 
montage (AXK5I) met Europese cilinder.
  Inbraakbeveiliging met metalen omhulsel
  Microschakelaars de elektrische contacten worden beschermd door een 
metalen behuizing

  De inbouwversie is compatibel met standaarddozen van ø 57 mm

Schakelaars zonder cilinder voor wandmontage (AXK5NM) en half-ingebouwde 
montage (AXK5NI).
  Inbraakbeveiliging met metalen omhulsel
  Nuttig als u reeds in het bezit bent van een cilinder met de nodige 
lokalisering

  Compatibel met halve cilinders van het type EURO (DIN) 30/10

Zuilen voor extern gebruik in gegoten aluminium van 500 mm (AXC50) 
en  1000 mm (AXC100) hoogte.
  Nieuw design Entrematic
  Compatibel met fotocellen, schakelaars met sleutel voor half-ingebouwde 
montage, schakelaars met toetsenbord, RFID-nabijheidssensoren

  Vereenvoudigde installatie en stalen verankering voor montage op de grond 
(AXCBS)



Een volledig assortiment. Een gespecialiseerd team. Voortreffelijke technologie en ontwerp. Een passie waarvoor we bekend staan. 
Entrematic is een handelspartner die gespecialiseerde vakkennis combineert met befaamde merken en een volledig assortiment 
automatische toegangssystemen aanbiedt. 
Het merk Ditec, al meer dan 40 jaar marktleider, biedt een volledig assortiment automatiseringssystemen aan voor hekken, 
automatische deuren en snelloopdeuren.

ONZE KRACHT TOT UW BESCHIKKING

Comfort binnen handbereik

De toebehoren voor wandmontage of ingebouwde  
montage kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden  
in de zuilen van 500 mm of 1000 mm hoogte

Schakelaar met toetsenbord 
op zuil gemonteerd

knipperlicht

schakelaar met 
sleutel

afstandsbediening

fotocel  
op wand

fotocel  
op wand

MODULAIRE OPLOSSINGEN  
die maximale flexibiliteit garanderen

Installatievoorbeeld



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

Is aanwezig in: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Turkije en Canada. 
Voor adressen en contactgegevens, ga naar onze website www.ditecentrematic.com
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AXK5I – AXK5NI (versie zonder cilinder)
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Voornaamste functies

Code Beschrijving Geschat gewicht 
vleugel Stroomvoorziening Stroomverbruik Bereik 

relais Werkingstemperatuur Bescher-
mingsgraad

AXP2 Fotocel voor extern gebruik Configureerbaar 
max. 10 m - 30 m 24 V DC - 24 V AC max. 50 mA 24 V DC / 

1 A max. -20°C +55°C IP54

Code Beschrijving Stroomvoorziening Bescher-
mingsgraad

AXK5I Metalen inbraak-werende half verzonken schakelaar 2 x 2 A 30 V DC Max., NO/NC IP54

AXK5M Metalen inbraak-werende wand-opbouwschakelaar 2 x 2 A 30 V DC Max., NO/NC IP54

AXK5NI Metalen inbraak-werende half verzonken schakelaar, zonder cilinder 2 x 2 A 30 V DC Max., NO/NC IP54

AXK5NM Metalen inbraak-werende wand-opbouwschakelaar, zonder cilinder 2 x 2 A 30 V DC Max., NO/NC IP54

Code Beschrijving Geschat gewicht 
vleugel Stroomvoorziening Stroomverbruik Radioprotocol Werkingstemperatuur Bescher-

mingsgraad

AXK4

Schakelaar  
met toetsenbord 
met radiosignaal 

433,92 MHz

50 - 150 m

9 V DC  
(batterij 6LR61)  

of  
12-24 V DC

Werking:  
Max. 40 mA 

Stand-by: 5 μA

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

PROTECTED Mode
-20°C +55°C IP55

AXK4P

Schakelaar  
met toetsenbord 
met radiosignaal 

868,35 MHz

50 - 150 m

9 V DC  
(batterij 6LR61)  

of  
12-24 V DC

Werking:  
Max. 40 mA 

Stand-by: 5 μA

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

PROTECTED Mode
-20°C +55°C IP55

* default

Code Beschrijving Geschat gewicht 
vleugel Stroomvoorziening Stroomverbruik Plugin-kaart aansluiting 

kaarlezer Werkingstemperatuur Bescher-
mingsgraad

AXR7 Nabijheidssensor met 
RFID-transponder

60 mm met  
kaart ISO-formaat

30 mm met  
knop met code

12 V DC  
(van 

decodificeringsunit 
LAN7R)

ong. 100 mA Max. 100 m  
(70 m met 2 AXR7) -20°C +55°C IP54


