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Een compleet gamma van in de grond geïnstalleerde, onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen voor draaipoorten tot 4 m lang met 230V
motoren.
De geïntegreerde mechanische stops voor zowel het openen als het sluiten, laten een eenvoudige installatie toe doordat er minder fysieke stops nodig
zijn.
Het magnetische eindschakelaarsysteem (optioneel) zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid doorheen de tijd onder alle
weersomstandigheden.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI AC A

www.bft-automation.com

Supersnelle AC35 motoren: Maximaal comfort. Snelle opening is ideaal voor locaties die kortere wachttijden vereisen, zodat 
drukke of gevaarlijke wegen snel ontruimd kunnen worden. Snelle sluiting kan helpen om de veiligheid te verbeteren, zodat 
het terrein veiliger is tegen indringers. 

Nieuwe secundaire arm: snellere en veiligere bevestiging aan de primaire as, voor een betrouwbaardere installatie! 

Geïntegreerde mechanische stops: zowel voor openen als sluiten, maken een eenvoudige installatie mogelijk doordat er 
minder fysieke stops nodig zijn. 

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universeel bedieningspaneel met display voor en of twee operatoren van 230V - 600+600W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aanbevolen 
• Universeel bedieningspaneel met display voor en of twee operatoren van 230V - 600+600W
• Toepassing : universele bestuureenheid voor 1 of 2 operatoren
• Voeding bord: 230V eenfasig
• Voeding operator : 230V eenfasig 600 + 600W
• Belangrijkste kenmerken : wegneembare eindelopen, programmeren en diagnostiek met display, intern tweekanaalsontvanger,

insteekaansluiting voor tweede ontvanger, aansluiting voor elektrisch invalslot of magnetisch slot, elektrisch begrenzer voor
draaimoment, elektrische vertaging tijdens opening en sluiting, gescheiden eindeloopschakelaars voor elke motor, mogelijkheid tot
knipperlicht beheer en hydraulische voorverwarmfunktie met de SSR5 chip

• Primaire funkties : automatische hersluiting, gescheiden werktijden voor motoren, blijft op slot indien gesloten, terugslagfunktie,
meerstappen logica, gedeeltelijke opening, snelle sluiting, aparte opening en sluiting

• Compatibiliteit: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 -  RIGEL N

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
N733397 - BTCF 120 E N733398 - BTCF 120 E INOX 

Funderingsdoos met hendels voor ELI AC A, ELI BT A.
Ontgrendeling niet meegeleverd

Roestvrijstalen funderingsdoos met hendels voor ELI AC A, ELI
BT A. Ontgrendeling niet voorzien

N733392 - SCC N733951 - FCE 

Ontgrendeling voor ELI AC A, ELI BT A en SUB BT met
hefboomsleutel. Magnetische eindschakelaars voor BT en AC modellen.
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
P111782 - COMPACTA A20-180 D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 

Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m.
Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc

Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met
230 V stroomvoorziening.
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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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