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Ditec
TRAFFIC C/CM

De Ditec Tra�  c C is een robuuste opvouwdeur, ideaal voor buitentoepassingen. 
De Tra�  c CM is geschikt voor grote afmetingen.

BETERE WERKOMSTANDIGHEDEN

Geoptimaliseerd procesverloop
Dankzij de 400V motor, in combinatie met tegengewichten, kan de deur snel 
openen en sluiten. Met de INVERTERmotion kan de snelheid variëren en 
worden verhoogd tot 1,3 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
Door de versterkingsbalken in het deurblad is de Ditec Traffic C/CM bestand 
tegen windbelasting tot klasse 2. Door het opvouwprincipe kunnen de deuren 
ook bij zware windbelasting sluiten.

VEILIGHEID VERZEKERD

Bescherming van mensen en goederen
De zelftestende, gevoelige onderrand en de fotocellen of een lichtgordijn 
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
Een Ditec Traffic C/CM-deur heeft een mooi afgewerkt deurframe. Op de 
Traffic C zijn volledig transparante secties mogelijk voor een maximaal zicht. 
Onderhoudsarm
De Ditec Traffic C/CM vergt, dankzij zijn uiterst toegankelijk bedienings-

 systeem, weinig onderhoud. 
Plaatsbesparing
De Ditec Traffic C/CM neemt weinig installatieruimte in. Het zelfdragende 
frame en de afwezigheid van zijdelingse motor maakt het mogelijk de deur te 
installeren in een gang of andere beperkte ruimte.

Horizontale versterkingsbalken

Noodopening

Modulaire secties ©
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Uw Ditec verdeler:
Ditec is een toonaangevend wereldwijd merk, dat sinds 1974 snel-
loopdeuren, automatische verkeersregelaars en voetgangersdeuren 
aanbiedt. Wij brengen onze producten exclusief op de markt via 
professionele distributeurs en installateurs en beloven onze partners 
voortdurende productinnovatie, on-time logistiek en volledige technische 
en commerciële ondersteuning. Ditec is onderdeel van de ASSA ABLOY 
Groep, de wereldleider in toegangsoplossingen. Elke dag helpen wij 
miljarden mensen een meer open wereld te ervaren.


