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Greitis: greitas ARES SMART BT atidarymas sutrumpina laukimo laiką ir užtikrina greitesnį patekimą į vidų, tokiu būdu 
sumažinamas incidentų pavojus. 

Saugumas: greitas darbas reiškia, kad ARES VELOCE SMART BT A užsidaro greitai ir apsaugo nuo nepageidaujamų asmenų 
patekimo.

„U-Link": naudojant integruotą MERAK SV 24 V valdymo skydą, ARES VELOCE SMART BT valdiklis yra suderinamas su 
„U-Link" ryšio protokolu. 

d-track

„D-Track": išmani sukimo valdymo sistema kontroliuoja veiksmui atlikti reikalingą sukimo momentą ir užtikrina optimalų 
darbą, neatsižvelgiant į oro sąlygas, temperatūrą arba įrenginio nusidėvėjimo lygį. 
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Asmeninis raktas: atlaisvinimo svirtimi funkcija leidžia nesunkiai atlaisvinti variklį, o asmeninis raktas yra unikalus ir užtikrina 
didesnį saugumą. 

Varžtai priekyje: dėl korpuso priekyje esančių tvirtinimo varžtų įrengimas ir priežiūra net ir ribotose erdvėse tampa 
paprastesni ir patogesni. 
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ARES VELOCE SMART BT A
Kodas Pavadinimas Apraksts

P926198 00002
ARES VELOCE SMART BT A
500

24 V valdiklis slankiojantiems vartams iki 500 kg. Greitis be apkrovos 25
m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per
comunicazione con protocollo U-Link

P926198 00001
ARES VELOCE SMART BT A
500 120V 60HZ

24 V valdiklis slankiojantiems vartams iki 500 kg. Greitis be apkrovos 25
m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per
comunicazione con protocollo U-Link

R925342 00001
ARES VELOCE SMART BT KIT 
A500 INT 

Visas rinkinys 24 V slankiojantiems vartams iki 500 kg. Sąvaros greitis 25
m/min. 

MERAK SV: Specialius integruotas valdymo modulis, skirtas ARES SMART BT A500 24 V operatoriui.

MERAK SV - Integruotas 

• Specialius integruotas valdymo modulis, skirtas ARES SMART BT A500 24 V operatoriui.
• Pagrindinės funkcijos: automatinis uždarymas, greitasis uždarymas, pėsčiųjų praėjimas, veikimas tik esant žmogui, priežiūros

įspėjimai.
• Pagrindinės ypatybės: nuimamas gnybtų blokas, žymėjimas spalvomis, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane, integruotas

dviejų kanalų imtuvas, sulėtinimas atidarant ir uždarant.

ARES VELOCE SMART BT A 500 ARES VELOCE SMART BT A 500 120V 60HZ
Valdymo blokas MERAK SV MERAK SV
Naudojimo dažnumas intensīvs intensīvs
Plokštės maitinimas 230 V 120 V
Apsaugos klasė IP24 IP24
Aplinkos sąlygos -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Maitinimo įtampa 24 V 24 V
Įvesties galia 400 W 400 W
Zobstieņa modulis 4 mm (25 dantukai) 4 mm (25 dantukai)
Greitis be apkrovos 25 m/min 25 m/min
Greitis su 80 N
pasipriešinimo jėga 22 m/min 22 m/min

Maks. durų / vartų
svoris 500 kg 500 kg

Max griezes moments 20 Nm 20 Nm
Reakcija į susidūrimą 8K2 apsauginė briauna (nepridedama) 8K2 apsauginė briauna (nepridedama)
Blokavimas Mechaninis Mechaninis
Manuāls cikls Mechaninis atleidimas svirtimi Mechaninis atleidimas svirtimi
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D571054 - CFZ N999156 - SFI 

cinkota tērauda zobstienis  4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22
mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 2000 kg. Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)

P125018 - THEKE B PRA 01 P111468 - B EBA RS 485 LINK 

Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vārtu
motoriem

Pagarinājuma plate centrālās vadības  pieslēgšanai pie kontroles
vadības

P125035 - SL BAT2 R920110 - XL-CP99A36/KT/2000/8K/5 

Atsarginių baterijų komplektas, skirtas Deimos BT A, Ares BT A,
Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

8k2 varžinių apsauginių briaunų rinkinys, 2 metrų ilgio su 99
mm aukščio EPDM gumine juosta, aliuminio sekcija, 2 kontaktų
gnybtai , 2 gaubtai, 1 x 8,2 kOhm varžinė jungtis ir ryšio kabelis.

R920111 - KIT WIRELSSBAND 2.R P125050 - TX WIRELESSBAND 2.R 

Belaidžio ryšio sistema varžinėms apsauginėms briaunoms,
kurią sudaro siųstuvas ir imtuvas. Belaidis siųstuvas varžinėms apsauginėms briaunoms.

D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W 

Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V
maitinimo šaltiniu.

Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V
maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.

D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 P111782 - COMPACTA A20-180 

Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su
maitinimo šaltiniu 24 V.

Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20
m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc
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Jums naujų jėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal 
Link) – tai originali „Bft“ platforma, 
leidžianti kurti technologines ekosistemas. 
Šią technologiją naudojant su prieigos prie 
namų valdymo automatine įranga, ryšys 
gali būti palaikomas su visų gamintojų 
prieigos prie namų valdymo automatine 
įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be 
rūpesčių galite lengvai valdyti.

Kas yra „U-Link“?

Ji intuityviai valdoma
Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama
Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti
Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška
Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali
Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas
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Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija
Naudojamos kortelės „B-Eba“ ir imtuvas „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise 
apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio 
protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti 
ar ne BFT produktai), be to ji naudojama įvairiuose sektoriuose. Šitaip kiekvienas įrenginys 
tampa išmaniuoju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalia tapusi 
kalba.

Tai unikali platforma, kurią naudojant galima 
sukurti technologinių ekosistemų ir rasti daug 
įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių 
sprendimų.
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„U-Base 2“
Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir 
patogus techninės priežiūros atlikimas ir 
su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet 
kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK
„U-Sdk“ – tai pažangi programa, kurią 
naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas 
galima suderinti su BMS tinklais bei juose 
integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų 
stebėjimą.

„Magistro“
Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, 
kurią naudojant lengva valdyti visas namų 
automatizavimo sistemas.

„U-Control“
„U-Control“ – tai programa, padedanti 
BFT automatizavimo sistemas sparčiai 
ir lengvai integruoti didelėse pastatų 
valdymo sistemose.

„B-eba“
Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, 
išorinius prietaisus, pavyzdžiui, 
kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir 
planšetinius kompiuterius, galima prijungti 
prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ 
arba kelis „Bft“ produktus prijungti 
prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose 
naudojama technologija „U-Link“ , 
„Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, 
taip pat RS485 nuoseklioji jungtis. 
Įtaisas, kuris visiškai pateisina „Bft“ 
sujungimo tarpusavyje lūkesčius.

„U-LINK“: TARPUSAVIO 
RYŠIO PLATFORMA

„Clonix U-Link“ 
Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos 
produktus galima prijungti prie „U-link“ 
sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus 
produktus arba kitų prekės ženklų produktus 
galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos 
prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. 
Universalaus panaudojimo priedai.

„Blue-Entry“
Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis 
ir atitinka visus kasdienius poreikius: 
naudodami technologiją U-link, namų 
vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi 
tik išmaniuoju telefonu.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
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