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DITEC SOFT RESET

DITEC SOFT RESET

Ditec Soft reset är en kompakt självinförande snabbrullport med en helt flexibel gardin och mjuk bottenkant.
Porten har förbättrat utseende, utmärkt tätning och enkel användning.

Förbättrade arbetsförhållanden
OPTIMERAT PROCESSFLÖDE

Soft reset är utformad för snabb installation och enkel användning.
De snabba öppnings- och stängningscyklerna och gardinens självinförande
funktion minskar risken för stillestånd efter en krasch och gör denna port till
den perfekta lösningen för ett smidigt och problemfritt processflöde.

ENERGISPARANDE

Öppningshastigheter upp till 2m/s och snabb stängning ser till att porten inte
förblir öppen längre än nödvändigt. Detta resulterar i viktiga energibesparingar

TÄTNING

Dragkedjorna går i snäva sidostyrningar och ger utmärkt tätning. De minimerar
luftens passage och smutsinﬁltrering. Valfria packningar ﬁnns för att förbättra
portens isoleringskapacitet.

LÅGT LJUD

En tyst funktion garanteras av de specialdesignade sidostyrningarna, de kontinuerliga
blixtlåsarna och specialbrickorna som absorberar vibrationer.

Användarvänlig drift

Säkerhet
SKYDD AV MÄNNISKOR & VAROR

Möjliga hinder kommer omedelbart att upptäckas eftersom Soft reset levereras med en väl
testad och beprövad kombination av två säkerhetsanordningar. I den osannolika händelsen av en
krasch är den helt flexibla gardinen och den mjuka botten utformad för att inte orsaka skada.

ANVÄNDARVÄNLIG FUNKTION

Kontrollenheten med sin 32-siffriga LCD-skärm kommer att vara din värdefulla assistant för att
hålla dig informerad om portens funktion. Det är enkelt att justera inställningar och planera
underhåll. Ett tillgängligt manuellt frigöringssystem gör att du snabbt kan öppna porten i
en nödsituation.

Smart och snygg design

Mjuk nedre kant

KREATIV DESIGN OCH FÖRBÄTTRAT UTSEENDE

Ramen på Soft reset har en strömlinjeformad och robust konstruktion. Det övre locket med sin
sluttande topp är snygg och lätt att rengöra. De rundade PVC-sidoskåpen är ett snyggt komplement
till den övergripande designen.

LÅGT UNDERHÅLL

Soft reset gör öppnings- och stängningsrörelserna väl kontrollerade. De minskar belastningen
på motorn och minskar energiförbrukningen. Den mjuka återställningen har få rörliga delar och kräver
lite underhåll. I händelse av en nedåtriktad krasch, kommer reparationsarbeten vanligtvis att undvikas
eftersom gardinen automatiskt återinför sig när den går upp.

UTRYMMESSPARANDE

Soft resets fotavtryck är mycket litet, tack vare de två smala kolumnerna. Ramens kompakta
struktur och det lilla huvudutrymmet för den upprullade gardinen säkerställer maximal
passagehöjd och – bredd.

Perfekt inriktning
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