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Ditec
SOFT RESET

De Ditec Soft Reset is een compacte oproldeur met een automatisch herintroducerend deurblad en een 
zachte onderrand. De deur biedt een verbeterde optiek, uitstekende isolatie en verhoogd gebruiksgemak.

BETERE WERKOMSTANDIGHEDEN

Geoptimaliseerd procesverloop
De Soft Reset is ontwikkeld voor een snelle installatie en eenvoudige 
bediening. De snelle openings- en sluitsnelheden en het deurblad dat zich na 
een crash zelf herintroduceert in de geleidingen staan garant voor een 
probleemloze en soepele werking.
Energiebesparingen
Openingssnelheden tot 2,3m/s en een snelle sluiting zorgen ervoor dat de 
deur nooit langer dan nodig openblijft. Zo wordt veel energie bespaard!
Afdichting
De ritsen in de nauwe geleidingen waarborgen een uitstekende isolatie. Ze 
minimaliseren de infiltratie van tocht en stof. Om de isolatie-eigenschappen 
nog te verbeteren zijn extra afdichtingen als optie verkrijgbaar.
Geluidsarm
Een stille werking is gegarandeerd dankzij de speciaal ontwikkelde 
zijgeleidingen, de doorlopende ritsen en de speciale veerringen die trillingen 

 absorberen.

VEILIGHEID VERZEKERD

Bescherming van mensen en goederen
Mogelijke hindernissen worden onmiddellijk gedetecteerd door het beproefde 
dubbele veiligheidssysteem. In het onwaarschijnlijke geval van een crash zijn 
het flexibele deurblad en de zachte onderrand ontwikkeld om geen schade te 
berokkenen.  
Gebruiksvriendelijk
De sturing met LCD display met 32 karakters wordt je waardevolle assistent 
en houdt je op de hoogte over de werking van de deur. Het aanpassen van 
de instellingen en plannen van onderhoudsbeurten wordt zo erg eenvoudig. 
Een makkelijk toegankelijk manueel ontgrendelsysteem garandeert een snelle 
opening bij een noodgeval.

INTELLIGENT EN MOOI DESIGN

Verbeterde looks
Het kader van de Soft Reset heeft een gestroomlijnde en robuste 
constructie. De afdekking van de rol ziet er strak uit en is met zijn 
afgeschuinde bovenkant makkelijk schoon te maken. De afgeronde PVC 
zijafdekkingen vormen een mooie toevoeging aan het algemene design.
Onderhoudsarm
De zachte start en stop beperken de krachten op de motor en verminderen 
het energieverbruik. De Soft Reset heeft een beperkt aantal bewegende 
onderdelen en vraagt weinig onderhoud. Herstellingen na een crash met het 
gordijn zijn niet nodig gezien het deurblad zichzelf automatisch in de 
geleidingen herstelt.
Plaatsbesparing
De voetafdruk van de Soft Reset is beperkt dankzij de 2 smalle zijkolommen. 
De compacte constructie en de beperkte bovenruimte voor het opgerolde 
gordijn garanderen een maximale doorgangshoogte- en breedte. 

Gebruiksvriendelijk

Zachte onderrand
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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.


