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DITEC
SECTOR PLUS

De Ditec Sector Plus is een
compacte deur die geschikt is voor
smalle ruimtes, met optioneel
volledige transparantie. De
zelftestende onderrand en de
halfautomatische openingsfunctie
waarborgen de nodige veiligheid.

Betere werkomstandigheden
GEOPTIMALISEERD PROCESVERLOOP
Door het tegengewicht kan de deur snel openen en sluiten. Met de INVERTERmotion
kan de snelheid variëren en worden verhoogd tot 1,5 m/s.
ENERGIEBESPARINGEN
De hoge snelheid voorkomt dat de deuren langer dan nodig open blijven. Daardoor blijft
de werkomgeving stabiel en kan energie worden bespaard.
WINDWEERSTAND
Aluminium of stalen balken versterken het deurblad zodat het beter bestand is tegen
windbelasting.

Veiligheid verzekerd

Anti-Crash systeem

BESCHERMING VAN MENSEN EN GOEDEREN
De zelftestende, gevoelige onderrand en de fotocellen detecteren eventuele
hindernissen en openen de deur indien nodig.
NOODOPENING
In een noodsituatie kan aan een rode handgreep worden gedraaid om het tegengewicht
vrij te geven en de deur te openen.

Intelligent en mooi design
ITALIAANSE LOOKS
Sector Plus-deuren bieden de mogelijkheid van een modulair deurblad, dat volledige
transparantie toelaat. Verstevigingsbalken zorgen ervoor dat het deurblad mooi strak
staat. De compacte deurstijlen geven een elegant uitzicht.

Noodopening

ONDERHOUDSARM
Door de tegengewichten moet de motor minder arbeid leveren, zodat hij langer meegaat
en de onderhoudskosten beperkt blijven. Het originele Ditec ACS-uitbreeksysteem
voorkomt extra schade aan de aluminium onderbalk en de stalen verstevigingen bij een
eventuele aanrijding. Dit systeem is uitgerust met zogenaamde veiligheidsschoenen,
die eenvoudig kunnen worden vervangen door een niet-gespecialiseerde technicus.
Met een modulair deurblad kunnen beschadigde secties eenvoudig worden verwisseld
zonder het volledige deurblad te moeten vervangen.
PLAATSBESPARING
De Ditec Sector Plus is een compacte deur met ingebouwde tegengewichten en motor.
Het zelfdragende frame en de afwezigheid van zijdelingse motor maakt het mogelijk de
deur te installeren in een gang of andere beperkte ruimte.
Modulaire secties
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Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaalpoorten,
uitrusting voor laaddocks, ultraperformante deuren, residentiële garagepoorten,
voetgangersdeuren, poorten en slagbomen, en automatisering en aandrijvingen.
Entrematic heeft bijna 200 jaar ervaring opgebouwd en stelt zich op als meest dynamische en innoverende speler in de sector van toegangsautomatisering. Daarnaast
wilt het bedrijf de beste partner zijn voor dealers en installateurs. Onze bekende
merken omvatten Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco, evenals
woorden en logo’s, zijn voorbeelden van handelsmerken in eigendom van de Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group.
De Ditec-producten zijn wereldwijd beschermd door geregistreerde octrooien. Als
onderdeel van het beleid inzake voortdurende productontwikkeling behoudt de
Entrematic Group nv het recht om de kenmerken van haar producten of componenten
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Disclaimer: Raadpleeg de handleiding voor een correct gebruik van onze producten.
Alles vermeld in deze brochure is enkel geldig onder de gebruiksvoorwaarden in de
handleiding en op voorwaarde dat de deur correct werd geplaatst en onderhouden en
niet werd misbruikt of verwaarloosd.
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