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Ditec – automaty do bram
Jeste my bezpo rednim dystrybuto-

rem na Polsk  w oskiej automatyki do 

bram DITEC. Nasze urz dzenia znane 

s  na ca ym wiecie, co potwierdza 

ich wysok  jako  i konkurencyjno .

Niezale nie od tego, czy planujesz bram

przesuwn  czy skrzyd ow , warto przed po-

o eniem kostki brukowej zaplanowa  po o-

enie przewodów elektrycznych do automa-

tyki. W naszej ofercie posiadamy urz dzenia 

do wszystkich typów bram wjazdowych i ga-

ra owych.

Kiedy brama przesuwna? 
Je li odleg o  od gara u do bramy wjazdo-

wej jest krótka, idealnym rozwi zaniem b -

dzie brama przesuwna.  

Ditec specjalnie na polskie warunki atmos-

feryczne przygotowa  niezawodny automat 

CROSS 7PE  do bram o ci arze nawet do 600 

kg. Jednocze nie jego du a si a  nie wyklu-

cza bezpiecze stwa u ytkowania. Centrala 

steruj ca wyposa ona jest w funkcj  „ zmia-

ny kierunku ruchu bramy”, która to dzia a w 

momencie przeci cia linii fotokomórek. Poza 

tym urz dzenie potrafi wykrywa  przeszkody 

pojawiaj ce si  na drodze przesuwu bramy, co 

zabezpiecza przed ewentualnym zgnieceniem. 

Dodatkowo mo liwe jest otwieranie bramy 

na niewielk  szeroko , wówczas brama pe -

ni funkcj  furtki. W bramach  przesuwnych 

bardzo cz sto wykorzystywana jest funkcja „ 

automatycznego zamykania” , co oznacza, e

raz naci ni ty pilot spowoduje otwarcie bramy, 

a po okre lonym czasie jej zamkni cie.

My lisz o bramie 
skrzyd owej?
Mamy do nich szeroki wa-

chlarz urz dze , których 

dobór zale y od szeroko ci 

wjazdu, ci aru skrzyde

jak i szeroko ci s upków. 

Do bramy a urowej, na 

metalowych s upkach, o wietle wjazdu do 5 

m sprawdzi si  zestaw z automatami OBBI.

Do bram nieco ci szych i szerszych, ideal-

nymi automatami b d LUXO. Ich nowocze-

sna konstrukcja oparta na podwójnej przek ad-

ni satelitarnej zapewni otwieranie bram nawet 

o pe nej konstrukcji, np. obitej drewnem. 

Je li natomiast planujesz ogrodzenie z sze-

rokimi s upkami np. klinkierowymi b d  mu-

rowanymi, Ditec proponuje automat z ramie-

niem amanym FACIL. Jego wa nym atutem 

jest centrala steruj ca ukryta w jednym z auto-

matów oraz wewn trzne ograniczniki mecha-

niczne. W praktyce oznacza, e nie ma potrze-

by montowania rodkiem wjazdu i po bokach 

bramy adnych odbojników.

W ofercie posiadamy równie  „niewidocz-

ne” si owniki podziemne CUBIC, które w a-

den sposób nie narusz  estetycznego wygl -

du Twojej bramy.

Dla Twojego bezpiecze stwa, wszystkie na-

sze urz dzenia posiadaj  mo liwo  pod cze-

nia  fotokomórek oraz funkcj  zabezpieczenia 

przed zgnieceniem.

W razie braku pr du nasze automaty odblo-

kujesz za pomoc  kluczyka a dla bardziej wy-

magaj cych, mamy w ofercie akumulatory.

Naszymi pilotami mo esz sterowa  nie tyl-

ko bramami wjazdowymi i gara owymi ale 

równie  systemami alarmowymi oraz o wie-

tleniem ogrodowym. 

A jak zakupi  automaty DITEC?
 Zajrzyj na nasz  stron  internetow  www.di-

tec.com.pl i przekonaj si , e mamy instalato-

rów w ca ej Polsce.
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