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Ditec TOP is de nieuwe
aandrijvingsgroep met riemaandr ijving die nog
krachtiger, sneller en geruislozer is, met een elegant en modern
design.
Het assortiment TOP omvat 2 krachtige motoren van 600 N en 1000 N
die deuren kunnen besturen met een
gewicht tot 210 kg en een oppervlak
van meer dan 17 m2 met snelheden
die tot 17% hoger zijn dan de vorige
versie.
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TOP-veiligheid
Ditec TOP is een van de
veiligste producten van zijn
categorie en voldoet aan de
hoogste voorschriften inzake
veiligheid: niet alleen is het product
conform de van kracht zijnde
Europese richtlijnen (EG-markering)
inzake elektrische veiligheid en
elektromagnetische compatibiliteit, het
beschikt tevens over het kwaliteitsmerk
GS (Geprüfte Sicherheit - “geteste
veiligheid”) gecertificeerd door TUV,
een onafhankelijke internationale
certificatie-instelling die gespecialiseerd
is in het beoordelen van de veiligheid
en de kwaliteit van technologieën.

TOP-installatie
Ditec TOP kan eenvoudig
en snel geïnstalleerd
worden: de aandrijving kan
90° gedraaid worden ten opzichte
van de openingsrichting van de deur,
de geleiders kunnen snel gemonteerd
worden, het aanspanningssysteem van
de riem is onafhankelijk van de motorkop en de programmering kan uitgevoerd worden via het display met een
interactief menu, met de toetsen op
de aandrijving of de afstandsbediening.
Dankzij het uitgebreide assortiment
toebehoren kan Ditec TOP nog
gemakkelijker worden gebruikt in om
het even welke situatie.

Energiebesparing
De motor van 24 V DC met gelijkstroom minimaliseert het
stroomverbruik en de stand-byfunctie beperkt het stroomverlies tot een minimum wanneer de poort niet in gebruik is
(ook de lamp wordt automatisch uitgeschakeld).
Geruisloze werking
Ditec TOP is een ultramoderne automatisering met riemaandrijving, gerealiseerd met materialen van uitstekende kwaliteit;
de krachtige motor van 24 V DC van 600 N of 1000 N, de
soft-start en soft-stop en de kogellagers die op de overbrenging zijn gemonteerd zorgen ervoor dat de aandrijving uiterst
geruisloos is.
Gehecht aan veiligheid
Ditec TOP is uitgerust met een tandwielblokkering die ongewenst
openen van de deur van buitenaf verhindert. De afstandsbediening Gol 4 met rolling code-signaal kan niet door personen
met slechte bedoelingen gekopieerd worden.
Wanneer er kinderen en/of dieren aanwezig zijn, vormt
Ditec TOP de ideale oplossing dankzij de lamp, het automatisch
herkennen van obstakels (met omkering van de beweging),

Productoverzicht

de regelbare soft-start/soft-stop-functie, de mogelijkheid om
veiligheidscontactlijsten te installeren, het ontgrendelingssysteem voor noodgevallen, zowel van binnen- als buitenuit
(optioneel) en veel meer.
Ondersteunde installatie en geprogrammeerd onderhoud
Maakt de installatie nog eenvoudiger en sneller; als er geen
bijzondere instellingen vereist zijn, is Ditec TOP in enkele
stappen klaar om te werken dankzij de autodidactische functie.
Ook in meer complexe gevallen laat het interactieve menu u
nooit in de steek.
Tijdens de autodidactische fase registreert Ditec TOP automatisch het stroomverbruikprofiel, waardoor de motor zichzelf
kan regelen in geval van wrijving en slijtage.
De controle-eenheid telt het aantal openings-/sluitingscycli en
meldt via de lamp wanneer de onderhoudslimiet bereikt wordt
die geprogrammeerd is tijdens de configuratie.
Bijkomende voordelen
Ditec TOP is de voordeligste keuze, bedacht voor professionele
installaties en in overeenstemming met alle van kracht zijnde
normen.

Standaard apparatuur

Aandrijving

Max. afmetingen deur

Max. gewicht deur

TOP603H

9,5 m2

116 kg

TOP903H

17,3 m2

210 kg

Geleider

Max. lengte geleider

TOP803T3

3 m (3 x 1 m)

TOP803T4

4 m (4 x 1 m)

(inclusief optioneel toebehoren)

Geleider

Motor

Knipperlicht
Ontgrendeling

Afmetingen
364

131

Fotocel

208

D
E

Ontdek alle voordelen die u niet
langer zal kunnen missen

Veiligheidscontactlijst
Radiobesturing
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Toebehoren die het
verschil maken
TOP905CAB1: voorbekabelde kabel (10 m) met RJ11aansluiting om de stopfunctie te beheren
TOP905CAB2: voorbekabelde kabel (10 m) met RJ11aansluiting om de fotocel en de operator te verbinden
TOP905CAB3: kabel (13 m) voor de verbinding fotocelfotocel

Afstandsbedieningen Gol 4

Met een druk op de knop van de
afstandsbediening treedt het
aandrijvingssysteem van Ditec
onmiddellijk in werking. Dankzij dit
toebehoren vormt slecht weer niet
langer een probleem.

TOP905CAB4: voorbekabelde kabel (10 m) met RJ11aansluiting om een NO-contact te beheren
TOP905AC: bijkomende kaart om toebehoren aan te sluiten
(bv. knipperlicht)
TOPSB: adapter voor kanteldeuren met tegengewichten
ASB1: kit voor ontgrendeling van buitenaf met trekkoord
en slot (L = 900 mm)

Digitale
codecombinatiesystemen Lan 4

Met een tegen sabotage beveiligd
toetsenbord met codecombinatie en
geheime code tot 8 cijfers.

Zender met klavier
Gol 4M

Lamp

Lan 7-inrichting
met naderingssysteem

Veiligheidscontactlijst Sof

Vierkanaalsbesturing die het openen
via radio mogelijk maakt middels
het intoetsen van een code.

Identificatiesysteem op afstand,
met TRANSPONDER-technologie.

Knipperlicht van 230 V AC waarvan
het knipperen bestuurd wordt door
de besturingskast.

Zorgt voor de grootst mogelijke
veiligheid tijdens het openen en
sluiten van elk ingangssysteem.

Gebruik voor de installatie van het systeem uitsluitend toebehoren en veiligheidsapparatuur van Ditec.
Keuzeschakelaar met sleutel
Infrarode fotocellen
Alle automatische deursystemen van Ditec zijn voorzien van CE-markeringen en zijn ontworpen en geproduceerd conform de veiligheidsvoorschriften
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Nadere informatie staat in de Technische Handleidingen die te zien zijn op de site: www.ditecentrematic.com

Gebruik voor de installatie van het systeem uitsluitend toebehoren en veiligheidsapparatuur van Ditec.
Alle automatische deursystemen van Ditec zijn voorzien van CE-markeringen en zijn ontworpen en
geproduceerd conform de veiligheidsvoorschriften in de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de Richtlijn
elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), alsmede
andere richtlijnen, wetten en specifieke voorschriften voor bijzondere producten en situaties.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het doel om de producten te
verbeteren. Om deze reden zijn de technische gegevens niet bindend.
De foto’s zijn gemaakt met toestemming van de betrokkenen of in openbare ruimten.
Nadere informatie staat in de Technische Handleidingen die te zien zijn op de site: www.ditecentrematic.com
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