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De Ditec Sector Reset is een oproldeur met een automatisch herintroducerend deurblad en een zachte 
onderrand, die een uitstekende afdichting verzekert. Deze deur is geschikt voor intensief gebruik.

BETERE WERKOMSTANDIGHEDEN

Geoptimaliseerd procesverloop
Dankzij het volledig flexibele deurblad zonder harde elementen kan de deur  
snel openen en sluiten. Met de INVERTERmotion is het mogelijk de  
openingssnelheid te variëren en te verhogen tot 3 m/s. De automatische  
herintroductie van het deurblad beperkt het risico op storingen bij een  
eventuele aanrijding.
Energiebesparingen
De hoge snelheid voorkomt dat de deuren langer dan nodig open blijven.  
Daardoor blijft de werkomgeving stabiel en kan energie worden bespaard.
Afdichting en windweerstand
Het deurblad wordt in de zijgeleiders vastgehouden door ritsen, wat een  
uitstekende afdichting waarborgt. Dit zorgt voor een minimale overdracht van  
lucht en binnendringend stof. Op deuren met de Ditec INVERTERmotion zorgt  
de stap-voor-stap sluiting ervoor dat de deur ook onder sterke windbelasting 
kan sluiten. Optionele verstevigingselementen maken de deur bestand tegen  
windbelasting tot klasse 3. 
Geluidsarm
Dankzij de speciaal ontworpen zijgeleiders en de doorlopende ritsen werkt de 
deur zeer stil.

VEILIGHEID VERZEKERD

Bescherming van mensen en goederen
De unieke, zelftestende Safety Linear Encoder en de fotocellen detecteren  
eventuele hindernissen en openen de deur indien nodig. Het deurblad zelf is  
intrinsiek veilig dankzij zijn zachte onderzijde en de afwezigheid van harde balken.
Noodopening
In geval van nood kan de deur zeer makkelijk geopend worden met behulp  
van de rode handgreep, die het tegengewicht vrijgeeft en de deur opent.

INTELLIGENT EN MOOI DESIGN

Italiaanse looks
Ditec Reset deuren hebben een gestroomlijnd design. Grote vensters zijn  
mogelijk voor een maximaal zicht. Het deurblad kan ook met uw eigen  
ontwerp worden bedrukt.
Onderhoudsarm
De Sector Reset, met zijn beperkt aantal bewegende delen en speciaal  
ontworpen zijgeleider, vergt weinig onderhoud. Dankzij de automatische  
herintroductie van het deurblad en de afwezigheid van harde balken blijven  
de reparatiekosten na een botsing beperkt. Door de tegengewichten moet de  
motor minder arbeid leveren, zodat hij langer meegaat en weinig onderhoud  
nodig is.   
Plaatsbesparing
De compacte constructie van de Sector Reset en de afwezigheid van  
zijdelingse motor maakt het mogelijk de deur te installeren in een gang of  
andere beperkte ruimte. De zelfdragende structuur geeft extra flexibiliteit  
wanneer u niet zeker bent tegen welk type muur de deur zal geplaast worden.

Safety Linear Encoder

Tegengewicht
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Uw Ditec verdeler:
Ditec is een toonaangevend wereldwijd merk, dat sinds 1974 snel-
loopdeuren, automatische verkeersregelaars en voetgangersdeuren 
aanbiedt. Wij brengen onze producten exclusief op de markt via 
professionele distributeurs en installateurs en beloven onze partners 
voortdurende productinnovatie, on-time logistiek en volledige technische 
en commerciële ondersteuning. Ditec is onderdeel van de ASSA ABLOY 
Groep, de wereldleider in toegangsoplossingen. Elke dag helpen wij 
miljarden mensen een meer open wereld te ervaren.


