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Een compleet gamma van in de grond geïnstalleerde, onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen voor draaipoorten tot 4 m lang met 24V
technologie.
De geïntegreerde mechanische stops voor zowel het openen als het sluiten, laten een eenvoudige installatie toe doordat er minder fysieke stops nodig
zijn.
Het op encoders gebaseerde eindschakelaarsysteem biedt een nauwkeurige en snelle installatie.
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Supersnelle BT35-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. 

BT-motoren met relatieve encoder: U hoeft de limietschakelaars niet meer te monteren en af te stellen, waardoor de 
installatietijd verkort wordt. 

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. 

THALIA: Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 elektromechanische operatoren van 24V voor draaipoorten

D113745 00002 - THALIA - Aanbevolen 
• Toepassing: bedieningspaneel met display voor één of twee 24V elektromechanische operatoren voor draaipoorten
• Voeding bord: 230V eenfasig
• Voeding operatoren: 24Vdc 180W max. voor elke operator
• Hoofdkenmerken: nieuwe standaardkleur verwijderbare eindblokken, vereenvoudigde scenarioprogrammering met display en

geïntegreerde tweekanaalsontvanger, D-Track anti-verbrijzelingssysteem, vertraging bij openen en sluiten en elektronisch zelfleren.
• Hoofdfuncties: automatisch hersluiten, snelle sluiting, gedeeltelijke opening, dodemansvoorziening
• Compatibiliteit: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

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 N733502 - SCP 

Ontgrendeling voor ELI AC A, ELI BT A en SUB BT met
hefboomsleutel.

Ontgrendeling voor ELI AC A, ELI BT A & SUB BT met
gepersonaliseerde sleutel
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
N733304 - E180 D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 

Accessoire voor opening tot max. 180 ° voor operator ELI AC
A40, ELI BT A40

Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met
stroomvoorziening 24 V.

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

Knipperlicht met ingebouwde antenne voor motoren met een 24
V stroomvoorziening. Wit knipperlicht.

Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24
V stroomvoorziening.

P125020 - BBT BAT 

Back-up batterijen voor THALIA en THALIA P
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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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