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Waarom Ridder SmartDrive?

• Snelle en eenvoudige afstelling van start- en eindposities

• Geïntegreerde digitale positieterugmelder

• Intelligente communicatie met klimaatcomputer

• Zeer nauwkeurige ventilatie en scherming

• Maximale bedrijfszekerheid

• Vermindert installatietijd met minimaal 75%

Meer informatie over Ridder SmartDrive
www.ridder.com/smartdrive



Sneller het ideale kasklimaat

Dankzij de geïntegreerde digitale positieterugmelder kunnen 
raam- of schermstanden nog preciezer kunnen worden 
bepaald. Dit is een groot voordeel voor de klimaatcomputer; 
deze beschikt hierdoor over meer nauwkeurige informatie om 
de gewenste scherm- of ventilatiepositie en dus uiteindelijk 
het meest ideale kasklimaat te bereiken.

Maximale zekerheid

Naast de geïntegreerde positieterugmelding beschikt de 
SmartDrive ook over intelligente digitale functionaliteiten die 
de aandrijving in staat stelt om de belasting en het gebruik 
van de motoren te monitoren, wat het onderhoud en de 
levensduur van de installatie ten goede komt.

Met SmartDrive introduceert Ridder een 
nieuwe generatie slimme aandrijfsystemen die 
zorgen voor meer gebruiksgemak en een nóg 
nauwkeurigere aansturing van het kasklimaat. 
Ridder SmartDrives vereenvoudigden én 
versnellen het arbeids- en tijdsintensieve 
installatieproces van lucht- en schermmotoren 
in de kasconstructie. Dit alles is te danken 
aan de ingenieuze digitale eindschakelaar en 
geïntegreerde positieterugmelder.

Eenvoudige installatie en afstelling

Elke SmartDrive beschikt over een gepatenteerde digitale 
eindschakelaar, wat de installatie en afstelling van de 
reductoren drastisch vereenvoudigt. De SmartDrive begeleidt 
de kassenbouwer of installateur in enkele minuten door 
het installatieproces via een intuïtieve bediening mét LCD-
scherm. Deze eenvoudige handeling vervangt de analoge 
en mechanische instelling van de start- en eindpositie van 
de motoren, een proces wat normaliter veel tijd kost en 
door minimaal twee personen uitgevoerd dient te worden. 
Met de SmartDrive is dit verleden tijd en kan de start- en 
eindpositie van slechts 1 aandrijving via de digitale bediening 
ingesteld worden. De instelling kan vervolgens eenvoudig via 
een Bluetooth verbinding met een smartphone app naar de 
andere motoren overgedragen worden. Dit eenvoudige proces 
reduceert de installatietijd per hectare kas met minimaal 75%.

Via een LCD-scherm wordt de 
kassenbouwer of installateur 
eenvoudig in eigen taal door het 
installatieproces begeleid.

De digitale eindschakelaar en 
positieterugmelder bieden zeer 
nauwkeurig inzicht in de stand 
van ramen en scherminstallaties.


