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De normen en eisen van de voedingsindustrie vormden de leidraad bij de ontwikkeling van de Ditec Soft Reset Food deur.
Het is de juiste oplossing voor wie de voordelen van een snelloopdeur met een voedingsomgeving wil combineren. De Ditec 

Soft Reset Food deur biedt u snelle en eenvoudig te bedienen openingscycli en draagt bij aan een optimale workfl ow.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

De deur bestaat uit een volledig metalen frame waarvan alle onderdelen zijn 
gemaakt van roestvrij staal; dit omvat de besturingseenheid, de oproltrommel, 
de veren en de bouten/schroeven. Alle elektronische componenten hebben een 
hoge en gecertificeerde IP beschermingsgraad. Samen met de speciale bekabeling 
zijn ze ontworpen om optimale functionaliteit te garanderen in natte of vochtige 
omgevingen.

Volledig afwasbaar
Dankzij het ontwerp van de deur en de keuze van de materialen is de Ditec 
Soft Reset Food bestand tegen veelvuldig wassen. De gladde bovenkap met 
de schuine bovenkant voorkomt dat er water wordt opgevangen. Daarnaast 
kan een extra afvoergoot aan de onderkant van het deurblad worden 
toegevoegd om te voorkomen dat er druppels in de deuropening vallen.  
Optimale hygiënische omstandigheden
De hoge openingssnelheid tot 2,3 m/s en de snelle sluitingssnelheid zorgen 
voor een korte openingscyclus. Het flexibele deurblad biedt een uitstekende 
afdichting en bescherming tegen ongewenste elementen.

VEILIGHEID VERZEKERD

Bescherming voor personen en goederen
Mogelijke hindernissen worden onmiddellijk gedetecteerd door het beproefde 
dubbele veiligheidssysteem met hoge IP beschermingsgraad. In het 
onwaarschijnlijke geval van een crash zijn het flexibele deurblad en de zachte 
onderrand ontwikkeld om geen schade te berokkenen. De zelfherstellende 
functie van het deurblad vermindert het risico op stilstand na een aanrijding 
en maakt deze deur de perfecte oplossing voor een soepele en probleemloze 

 productiestroom!
Gebruiksvriendelijke bediening
De roestvrijstalen sturingseenheid met lcd-scherm met 32 karakters wordt je 
waardevolle assistent en houdt je op de hoogte over de werking van de deur. 
Het is eenvoudig om de instellingen aan te passen en het onderhoud te 
plannen. Met een makkelijk toegankelijke manuele ontgrendeling kunt u de 
deur snel openen in geval van nood.

COMPACT EN SLIM ONTWERP

Onderhoudsarm
De zachte start en stop maken de open- en sluitbeweging gecontroleerd. Ze 
verminderen de belasting van de motor en verlagen het energieverbruik. De 
Ditec Soft Reset Food deur heeft weinig bewegende delen en vergt 
nauwelijks onderhoud.
Verbeterd design
Het frame van de Ditec Soft Reset Food heeft een gestroomlijnde en 
robuuste constructie. Het algemene ontwerp is smal en plaatsbesparend.    

Makkelijk te reinigen gootje

Safety Linear Encoder

lcd-scherm met 32 karakters ©
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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.

Uw Ditec verdeler:


