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DITEC SECTOR RESET
Az energiatakarékos kapu



Biztonsági rendszer

Ellensúlyok 

Önjavító

Minőségi munkavégzési körülmény

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT
A teljesen rugalmas ponyva merevítők nélkül teszi lehetővé a kapu gyors nyitását és zárását. 
Az INVERTER-es motorral a sebesség váltakozik és elérheti az akár 3 m/s-ot is. A ponyva 
önjavító tulajdonsága minimalizálja a működés leállását egy esetleges ütközésnél.

ENERGIA TAKARÉKOSSÁG
A gyors működési sebességnek köszönhetően a kapu nem marad nyitva hosszabb ideig, mint 
az szükséges. Mindemellett a kapu működése energiatakarékos.

TÖMÍTÉS ÉS SZÉL ELLENÁLLÁS
A ponyvát zip-zárral rögzítik az oldalsó megvezető sínben, ezzel biztosítva a kimagasló 
tömítést. Így minimalizálva van az áthaladó levegő és por bejutása a területre. Az INVERTER-
es motorral felszerelt kapuk esetében a zárási folyamat lépésről lépésre történik, így még 
erős széllökések esetén is zárható.

HALK MŰKÖDÉS
A speciális sín megvezetőknek és a zip-zár technikának köszönhetően a kapu működése 
halk.

Garantált biztonság

SZEMÉLY-, ÉS VAGYON VÉDELEM
Az egyedülálló, öntesztelő biztonsági rendszer (SLE) és a fotocellák érzékelik az esetleges 
akadályokat és szükség esetén a kapu visszanyílik. Maga a ponyva is biztonságos, mivel puha 
alsó éllel és merevítők nélkül lett kialakítva..

VÉSZNYITÁS
Vészhelyzet esetén a piros kar elhúzásával az ellensúlyok kioldanak és a kapu felnyílik.

Modern és egyedi megjelenés

KREATÍV TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT DIZÁJN
Áramvonalas kialakítás. A nagy méretű ablakoknak köszönhetően szinte teljes átláthatóság 
biztosítható. Igény esetén egyedileg is nyomtatható.

ALACSONY KARBANTARTÁS
A Ditec Sector Reset, köszönhetően a kevés mozgó alkatrészének és az egyedülálló 
ponyva megvezetőnek, nagyon kevés karbantartást igényel. A ponyva önjavító tulajdonága 
és a merevítő nélküli kialakítás eredményeként a helyreállítási költségek alacsonyak. 
Az ellensúlyok csökkentik a motor terhelését, ezáltal hosszabb élettartamot és kevesebb 
karbantartást biztosítva. 

HELY TAKARÉKOS
A Ditec Sector Reset keskeny oszlopai csökkentik a kapu helyigényét, így ideálissá teszik 
annak beépítését még szűk helyen is. Az önhordó oszlopok és a beépített motor lehetővé 
teszi a szűk folyosón való telepítést is.

DITEC  
SECTOR RESET

A Ditec Sector Reset az önjavító 
feltekeredő kapu puha alsó éllel, 
tökéletes tömítést biztosítva. A 
kapu megfelelő választás nagy 
teljesítményű igényekhez.
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Az Entrematic ipari, kereskedelmi, intézményi és lakossági alkalmazások széles 
választékát kínálja, beleértve a szekcionált kapukat, a rakodódobozokat, a nagy 
teljesítményű ajtókat, a lakossági garázskapukat, a gyalogos  ajtókat, a kapukat és a 
korlátokat, valamint az automatizálást és az üzemeltetőket. A közel 200 éves felhal-
mozott szakértelemre épülő Entrematic célja a bejárati automatizálási iparág
legdinamikusabb, innovatív vállalata, a kereskedők és a szerelők legjobb partnere. Jól 
ismert márkáink közé tartozik a Normstahl, a Dynaco, a Ditec, az EM és a Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco,  Normstahl, Dynaco, Ditec, EM és Nergeco szavak és 
logók az Entrematic Group AB tulajdonában lévő védjegyek vagy az Entrematic Group 
vállalatai.A Ditec termékeket világszerte bejegyzett szabadalmak védik.
 

A folyamatos termékfejlesztés politikájának részeként az Entrematic Group NV fenn-
tartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa termékének 
vagy alkatrészének jellemzőitTermékeink helyes  használatához kérjük,  olvassa el a 
kézikönyvünket.Minden,
ami ebben a brosúrában szerepel, csak a használati utasításban foglalt feltételek 
mellett érvényes, és azzal a feltétellel, hogy az ajtót megfelelően telepítették és 
karbantartották, és nem tapasztalták visszaélés vagy elhanyagolás nélkül.
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