
DITEC SOFT RESET
Ipari gyorskapu, teljeskörű rugalmassággal



Felhasználóbarát működés

Puha alsó él 

Tökéletes illesztések

Minőségi munkavégzési körülmény

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT
A Soft Reset kaput úgy tervezték, hogy a telepítése gyors, működtetése pedig egyszerű legyen. 
Köszönhetően a gyors nyitási-zárási ciklusnak és az önjavító ponyvának, egy esetleges 
ütközés után a kapu azonnal helyreállítja magát, így elkerülve az értékes idő kiesését. A 
Soft Reset tökéletes választás, ha gyors és zökkenőmentes munkafolyamatot szeretnénk 
biztosítani.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A nyitási sebesség elérheti az akár 2,3 méter/másodpercet is, mely a gyors zárási idővel 
párosulva biztosítja, hogy a kapu csak addig legyen nyitott állapotban, amíg az szükséges. Ez 
energiatakarékossági szempontból igen kedvező tulajdonság.

TÖMÍTETTSÉG
A ponyva oldalán lévő zip-zárak egy szűk megvezető sínben futnak, mely így tökéletes 
szigetelést biztosít, emellett megakadályozza a por és egyéb szennyeződés bejutását is. 
Továbbá választható tömítések állnak rendelkezésre az ajtó szigetelési kapacitásának 
növelésére.

HALK MŰKÖDÉS
A csendes működést a speciálisan kialakított oldalsó megvezető sínek biztosítják, melyben a 
szorosan elhelyezett zip-zárak és speciális alátétek elnyelik az esetleges vibrálást.

Garantált biztonság

SZEMÉLY-, ÉS VAGYON VÉDELEM
A kapu azonnal érzékeli az esetleges akadályt, legyen az személy vagy tárgy. Ütközés esetén, 
a kombinált biztonsági eszközöknek köszönhetően, a kapu mozgása azonnal megáll és adott 
esetben visszanyit. A rugalmas ponyva és puha alsó él biztosítja, hogy semmilyen sérülés ne 
érje az ott tartózkodót.

FELHASZNÁLÓ BARÁT MŰKÖDTETÉS
A 32 karakteres kijelzővel ellátott vezérlő panel lesz az Ön legmegbízhatóbb asszisztense, 
mely folyamatos állapot jelentést biztosít a kapu aktuális működéséről. Egyszerűen beállítható 
menüvel és karbantartási tervezettel lett ellátva. A kurblis kioldónak köszönhetően, Ön 
bármikor manuálisan működtetheti a kaput, például áramszünet esetén.

Modern és egyedi megjelenés

KREATÍV TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT DIZÁJN
A Soft Reset gyorskapu kerete áramvonalas és jól terhelhető. A lejtős kialakítású felső 
tengelyburkolat egyedi megjelenésű és egyszerűen tisztán tartható. A lekerekített PVC 
oldallapok csinos kiegészítésként szolgálnak a teljes összképhez.

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY
A lágy indítás és zárás jól kontrollálja a nyitási és zárási folyamatot, ezáltal kevesebb 
feszültség nehezül a motorra és csökken az energiafelhasználás is. A Soft Reset gyorskapu 
csupán pár mozgó alkatrésszel rendelkezik, így nagyon alacsony a karbantartási igénye. 
Ütközés esetén sincs szükség szerviz munkára, hiszen az önjavító ponyva azonnal visszafűzi 
magát, mikor a kapu felnyílik.

HELY TAKARÉKOS
A kapu nagyon kicsi helyigénnyel rendelkezik, köszönhetően a keskeny oldalsó oszlopoknak. 
A keret kompakt szerkezete és a ponyva kis fejrésze garantálja a maximális átjárási 
szélességet és magasságot.

DITEC  
SOFT RESET

A Ditec Soft Reset egy kompakt, 
önjavító gyorskapu rugalmas 
ponyvával és puha alsó éllel. 
A kapu megjelenése letisztult, 
mely a tökéletes szigetelésnek 
és egyszerű működési elvnek 
köszönhetően verhetetlen a piacon.
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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.

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium) 
Tel.  +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.ditecdoor.com
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