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Visas asortimentas grindinyje montuojamų nekeičiamos krypties elektromechaninių valdiklių iki 4 m ilgio varstomiems vartams su 230 V varikliais.
Integruoti mechaniniai stabdžiai atidarymui ir uždarymui, kurie padeda sumontuoti paprasčiau, nes nebereikia fizinių stabdžių.
Magnetinių ribotuvo jungiklių sistema (pasirinktinė), užtikrina didžiausią ilgalaikį tikslumo lygį ir patikimumą bet kokiomis oro sąlygomis.
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Ypač greiti AC35 varikliai: didžiausias patogumas. Greitas atidarymas idealiai tinka vietoms, kuriose svarbu užtikrinti trumpą 
laukimo laiką, kad būtų galima greitai išvažiuoti iš intensyvaus eismo arba pavojingų kelių. Greitas uždarymas gali padėti 
pagerinti saugumą ir apsaugoti patalpas nuo įsibrovėlių. 

Nauja pagalbinė svirtis: greičiau veikiantis ir saugesnis priedas prie pagrindinio veleno patikimesniam montavimui! 

Integruoti mechaniniai stabdžiai: naudojami atidarymui ir uždarymui ir užtikrina paprastesnį montavimą, nes nebereikia fizinių 
stabdžių.
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ELI AC A
Kodas Pavadinimas Apraksts

P930131 00002 ELI VELOCE AC A35
230 V elektromechaninis žemėje montuojamas valdiklis atveriamiesiems vartams,
sveriantiems iki 500 kg ir ne ilgesniems nei 3.5 m. Magnetiniai ribotuvo jungikliai –
pasirinktinai

P930132 00002 ELI AC A40
Po žeme įrengiamas elektromechaninis valdiklis 230 V iki 4 m ilgio varstomiems
vartams. Magnetiniai ribotuvo jungikliai – pasirinktinai

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Ieteicams 
• Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams
• Taikymas: Universalus valdymo skydas vienam arba dviem valdikliams
• Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
• Valdiklio maitinimo šaltinis: 230 V vienfazis 600+600 W
• Pagrindinės savybės: nuimami gnybtų blokai, programavimo ir diagnostikos ypatybė su ekranu, įtaisytasis dviejų kanalų imtuvas,

prijungimo jungtis papildomam imtuvui, elektrinė skląstis arba magnetinio užrakto jungtis, elektroninis sukimo momento ribotuvas,
elektroninis sulėtinimas atidarant ir uždarant, atskiri galinio jungiklio įvadai kiekvienam varikliui, eismo šviesų valdymo galimybė ir
hidraulinio valdiklio išankstinis pašildymas su SSR5 plokšte

• Pagrindinės funkcijos: automatinis užsidarymas, atskiri variklių veikimo laikai, uždarytas užsirakina, hidraulinis smūgis, 2/3/4 veiksmų
logika, dalinis atidarymas, greitasis uždarymas, atskiras atidarymas ir uždarymas

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

ELI VELOCE AC A35 ELI AC A40
Variklio įtampa 230 V 230 V
Suderinamas valdymo
modulis RIGEL6, ALENA SW2 RIGEL6, ALENA SW2

Maks. durų / vartų
sparno plotis 3,50 m 4 m

Maks. ilgio vartų
skydas be elektroninio
užrakto

2 m 2,50 m

Maks. variklio sukimo
momentas 200 Nm 350 Nm

Maks. atidarymo ciklai
per valandą 40 20

Maksimalus kampas 120 ° 120 °
Greitis 2,50 Rpm 1,45 Rpm
Atidarymo laikas iki
90° 11 col. (be sulėtėjimo) 13 col. (be sulėtėjimo)

Standartinis ribotuvo
jungiklis N/A N/A

Pasirinktinis ribotuvo
jungiklis Magnetinis Magnetinis

Mehāniskās atdures OP+CL OP+CL
Atlaisvinimas Svira vai svira ar personalizētu atslēgu Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą Elektroninė sankaba (su valdymo skydu) Elektroninė sankaba (su valdymo skydu)
Apsaugos klasė IP67 IP67
Aplinkos sąlygos -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
N733397 - BTCF 120 E N733398 - BTCF 120 E INOX 

Pamato dėžutė svertams ELI AC A, ELI BT A. Be atleidimo
mechanizmo

Plieninė pamato dėžutė svertams ELI AC A, ELI BT A. Su
atleidimo mechanizmu

N733993 - BTCF-120E PLUS N733994 - BTCF-120E PLUS  INOX  

Cassa di fondazione rinforzata per cancelli pesanti o uso
intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non
fornito

Cassa di fondazione in acciaio INOX rinforzata per cancelli
pesanti o uso intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A.
Sblocco non fornito

N733392 - SCC N733502 - SCP 

ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar  sviras atslēgu.
ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas
atslēga.

N733304 - E180 N733951 - FCE 

Accessory for opening to 180 ° for ELI AC A40, ELI BT A40
operator Magnetiniai ribotuvo jungikliai BT ir AC modeliams.

P111782 - COMPACTA A20-180 R400009 - KIT COMPACTA - PHP 

Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20
m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc

Rinkinys su 522 mm aukščio aliuminio stulpelių pora šviesos
elementams ir pora „Compacta A20-180" šviesos elementų,
reguliuojamų 180° horizontaliai, atstumas 20 m, maitinimo
šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc

D114094 00002 - RADIUS LED AC A R0 D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 

Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su
maitinimo šaltiniu 230 V.

Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 230 V
maitinimo šaltiniu.
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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.
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