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Snelheid: De snelle opening van de ICARO VELOCE SMART AC verkort de wachttijden en maakt een snellere toegang mogelijk, 
wat vooral nuttig is voor commerciële en industriële locaties. 

Veiligheid: De snelle bedieningssnelheid betekent dat de ICARO VELOCE SMART AC snel sluit, waardoor het risico van 
toegang door onbevoegden beperkt wordt. 

U-Link: De ICARO VELOCE SMART AC A 1000 aandrijving is compatibel met het U-Link communicatieprotocol, via het 
geïntegreerde LEO B CBB-bedieningspaneel. 

d-track

D-Track dynamic path tracking: slim koppelmanagementsysteem dat het koppelniveau van de poort voortdurend bijwerkt, 
waardoor de veiligheid van het manoeuvre verbetert, ongeacht de weersomstandigheden, de temperatuur of slijtage aan het 
systeem.
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Olietandwiel: Oliebad tandwielkastunit. De tandwielcomponenten van de transmissie worden ondergedompeld in een oliebad 
om een perfecte smering gedurende de volledige levensduur te garanderen. 

Technopolymeren: Het gecombineerd gebruik van metalen en kunststof-technopolymeer tandwielen zorgt voor een perfecte 
verbinding tussen de oppervlakken, waardoor er minder wrijving is en voor een zeer hoge betrouwbaarheid bij intensief 
gebruik.

Gepersonaliseerde sleutel: De hendelontgrendeling maakt het gemakkelijk om de motor te ontgrendelen en de 
gepersonaliseerde sleutel is uniek en zorgt voor meer veiligheid. 

Schroeven aan de voorzijde: Door de bevestigingsschroeven aan de voorkant van de behuizing te plaatsen, worden de 
installatie en het onderhoud gemakkelijker en comfortabeler, zelfs in kleine ruimtes. 

VOOR DELEN

Eindaanslagen {10}

LEO B CBB SV: Ingebouwde bedieningscentrale voor 1 operator van 230V voor schuifhekken

LEO B CBB SV - Ingebouwd 

• Ingebouwde bedieningscentrale voor 1 operator van 230V voor schuifhekken Toepassing: ingebouwde besturingseenheid voor een
230V aandrijving voor schuifpoorten Voeding bord: 230V eenfasig Voeding kaart : 230 Volt 750 Watt Voornaamste eigenschappen
: uittrekbare klemborden met nieuwe standaard kleuren

• Uitgerust met D-Track systeem. Belangrijkste functies: automatisch weer sluiten, snel sluiten, opening voor voetgangers
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D571054 - CFZ N999156 - SFI 

verzinkt staal tandreep, module 4, sectie 22 x 22 mm, lengte 2
m, lasbevestiging Max. draagvermogen 2000 kg.

Ankerplaat voor ARES en ICARO (geleverd met de
besturingseenheid)

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

Metalen beschermkap voor besturingseenheden voor
schuifpoorten serie ARES en ICARO

Uitbreidingskaart voor aansluiting van groepen centrales met
beheer van de seriële commando's

P125035 - SL BAT2 D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 

Kit noodbatterijen voor Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra
BT A, Ares Ultra BT A.

Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met
230 V stroomvoorziening.

D114094 00002 - RADIUS LED AC A R0 

Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met
stroomvoorziening 230 V.
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De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van 
Bft: U-Link, Universal Link, is een 
exclusief Bft-platform waarmee 
technologische ecosystemen kunnen 
worden gecreëerd. Hiermee kan in de 
Home Access Automation met alle 
automatiseringssystemen van de 
toegangen van het huis van elk merk 
worden gecommuniceerd. Op deze manier 
bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig 
gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Wat is U-Link?

Intuïtief 
Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar 
Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel
Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch 
Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel 
Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen
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Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie
Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba -kaarten 
en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct 
aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende 
sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan 
andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

Een uniek platform in de wereld waarmee 
technologische ecosystemen kunnen worden 
gecreëerd met een uitgebreid aanbod aan 
oplossingen voor diverse sectoren.
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U-Base 2
Een software voor de installatie, de 
uitvoering van het onderhoud en het 
gemakkelijk en comfortabel opsporen 
van storingen van de compatibele U-link-
toestellen.

U-SDK
U-Sdk is de innovatieve applicatie die de 
geautomatiseerde installaties van Bft 
compatibel en gemakkelijk te integreren 
maakt met een BMS-beheersnetwerk 
voor de supervisie van gebouwen.

Magistro
Een innovatief en gemakkelijk te 
installeren systeem waarmee alle 
huisautomatiseringen zeer eenvoudig 
kunnen worden beheerd.

U-Control
U-Control is de toepassing die de 
automatiseringen van BFT compatibel 
en gemakkelijk te integreren maakt met 
grote building management-systemen.

Blue-Entry
Moderne technologie met oog voor 
de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik 
van U-link kan de poort thuis nu met de 
smartphone worden geopend.

B-eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-eba-expansiekaarten 
kunnen externe systemen, zoals pc's, 
smartphones en tablets op een Bft-
toestel of een Clonix-ontvanger worden 
aangesloten of kunnen meerdere 
producten van BFT in een U-Link-
netwerk worden aangesloten. Deze 
accessoires vormen een aanvulling op de 
U-Link-technologie en op de Bluetooth-
protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de 
seriële RS485-aansluiting. 
Een systeem dat volledig overbrengt wat 
Bft met interconnectiviteit bedoelt.

U-LINK: ONDERLING 
VERBINDINGSPLATFORM

Clonix U-Link 
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of 
Bft-producten zijn met de U-Link-systemen 
worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link 
toestellen of producten van andere merken 
op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij 
de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen 
limieten kennen.
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