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DITEC 
ÅTERSTÄLLNING AV SEKTOR

Förbättrade arbetsförhållanden

Säkerhet

Smart och snygg design

Säkerhet linjär kodare

Motvikt

Självinsättning

Återställning av sektor är en självinsättning av upprullningsport med mjuk bottenkant som 
erbjuder utmärkt tätning. Denna port är lämplig för tunga applikationer.

OPTIMERAT PROCESSFLÖDE
Den helt flexibla gardinen utan styva stänger gör att porten kan öppnas och 
stängas snabbt. Med VÄXELRIKTAR-rörelsen kan hastigheten differentieras och 
ökas upp till 3 m/s. Gardinens självinförande funktion minskar risken för 
stillestånd vid oavsiktlig träff. 

ENERGISPARANDE
Den höga hastigheten förhindrar att portarna är öppna längre än vad som behövs. 
Således förblir arbetsmiljön stabil och energi kan sparas.

TÄTNING OCH VINDMOTSTÅND
Gardinen halls kvar i sidostyrningarna med hjälp av blixtlås som ger utmärkt tätning. 
Detta minimerar luftöverföringen och damminfiltrationen. På portar med 
VÄXELRIKTAR-rörelsen gör steg-för-steg-stängningsfunktionen (SBS) att 
portarna kan stängas även under blåsiga förhållanden.

LÅGT LJUD
Tack vare de specialdesignade sidostyrningarna och de kontinuerliga dragkedjorna 
fungerar porten tyst.

SKYDD AV MÄNNISKOR & VAROR
Den unika, självtestande Säkerhets Linjära Kodare och fotocellerna upptäcker 
möjliga hinder och öppnar porten igen vid behov. Själva gardinen är egensäker, 
eftersom den har en mjuk botten och innehåller inga styva stänger.

NÖDÖPPNING
I nödsituationer kan ett rött handtag vridas för att frigöra motvikten och öppna porten.

UTSEENDE 
En Ditec-port har en strömlinjeformad design. Stora fönster är tillgängliga för maximal sikt. 
Gardinen kan också skrivas ut med din egen design.

LÅGT UNDERHÅLL
Ditec Återställning av Sektor, med få rörliga delar och en specialdesignad sidostyrning, 
kräver lite underhåll. Tack vare gardinens självintroduktion och frånvaron av styva stänger 
är reparationskostnaderna begränsade vid en oavsiktlig krasch. Motvikter minskar de 
ansträngningar som krävs av motorn, vilket resulterar i en längre livslängd och 
längre underhållskostnader.

UTRYMMESSPARANDE
De små kolumnerna i Ditec sektoråterställning minskar sitt fotavtryck och gör den till 
den perfekta porten för applikationer med begränsat utrymme. Den självbärande 
ramen och frånvaron av en sidomotor möjliggör installation I en korridor eller något 
annat begränsat utrymme. 
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