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Paar suunatavat fotoelementi integreeritud vilkuva märgtulega 
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THEA
Kood Nimi Kirjeldus

P111714 THEA A15 O.PF UNI

Paar isejoonduvat fotoelementi. Ulatus 30 m. Toide 24 V ac/dc. Mitte-BFT
automaatikasüsteemidele sobiv universaalsete fotoelementide paar, kohandatav
integreeritud vilkuriga. Sünkroniseeritud infrapunane signaal, et vältida juhuslikku
pimestamist.   Väliseks rakenduseks. Tala saab orienteerida 40° horisontaaslselt ja 10°
vertikaalselt. Ulatus 30 m. Toide 24 V ac/dc. THEA on maailma ainus seade, millesse
on integreeritud reguleeritav fotoelement koos sünkroniseeritud sigmnaali ja väga
tõhusa vilkuva LED valgusega. Kõik Bft disaini omadused, koos kujunditega, mis
kannavad modernsust, innovatiivsust ja tehnoloogiat tootes, miskombineerib
suurepäraselt elegantsuse ja funktsionaalsuse, ohutse, ergonoomilisuse ja lihtsuse.  
Tänu THEA-le on paigaldusaeg ja -kulu vähenenud drastiliselt! Fotoelemendi
paigaldamisel paigaldatakse automaatselt vilkuv märgutuli ilma spetsiaalsete kaablite,
lisa torude ja spetsiifiliste ühendusteta.  Lisaks võimaldab signaali sünkroniseerimine
vältida vilkuva märgutule rikkeid või valekasutust. THEA saab ühendada kõigi uue
põlvkonna Bft juhtseadmetega. Tagab süsteemi turvalise halduse. Sel moel on
fotoelementidel ja vilkuril üks toiteallikas, spetsiaalseid kaableid ei ole vaja ning samas
on tagatud kahe toote nõuetekohane talitlus.

P111528 THEA A15 O.PF

Reguleeritavate fotoelementide paar, integreeritud vilkuva tulega Kiire 40 °
horisontaalse ja 10 ° vertikaalse suunamise võimalus. Sünkroniseeritud
infrapunasignaal väldib pimestamisohtu. Töövahemik 30 m. Toiteallikas 24 V AC/DC.
Väliseks rakenduseks. THEA on maailma ainus seade, millesse on integreeritud
reguleeritav fotoelement koos sünkroniseeritud sigmnaali ja väga tõhusa vilkuva LED
valgusega. Kõik Bft disaini omadused, koos kujunditega, mis kannavad modernsust,
innovatiivsust ja tehnoloogiat tootes, miskombineerib suurepäraselt elegantsuse ja
funktsionaalsuse, ohutse, ergonoomilisuse ja lihtsuse.   Tänu THEA-le on paigaldusaeg
ja -kulu vähenenud drastiliselt! Fotoelemendi paigaldamisel paigaldatakse
automaatselt vilkuv märgutuli ilma spetsiaalsete kaablite, lisa torude ja spetsiifiliste
ühendusteta.  Lisaks võimaldab signaali sünkroniseerimine vältida vilkuva märgutule
rikkeid või valekasutust. THEA saab ühendada kõigi uue põlvkonna Bft juhtseadmetega.
Tagab süsteemi turvalise halduse. Sel moel on fotoelementidel ja vilkuril üks
toiteallikas, spetsiaalseid kaableid ei ole vaja ning samas on tagatud kahe toote
nõuetekohane talitlus.

THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF
Pinge 24 V 24 V
Horis. reguleerimine 40 ° 40 °
Vertik. reguleerimine 10 ° 10 °
Ulatus 30 m 30 m
Kaitseaste IP55 IP55

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD
P903022 - PHP BI P903028 - PHP A 

Topelt pinnaga adapter THEA/DESME fotoelementidele
Paar alumiinium posti THEA/DESME seeria fotoelementidele
Kõrgus 522 mm

P903029 - PHP2 A P903030 - PHP4 A 

Paar alumiinium posti THEA/DESME seeria fotoelementidele.
Kõrgus 1038 mm

Erineva kõrgusega alumiiniumsammaste paar Q.bo seeria
selektorite ning DESME ja THEA seeria fotoelementide jaoks.
Sammas selektori jaoks: kõrgus 1038 mm, sammas
fotoelementide jaoks: kõrgus 552 mm.
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SOOVITATAVAD LISATARVIKUD
P903032 - ADA CC A P903023 - PHP BA1 

Paar adapterit THEA/DESME fotosilmade paigaldamiseks CC
postidele

Tugi THEA/DESME fotoelemtide paigaldamiseks Giotto, Moovi ja
Michelangelo korpustele

P903020 - APL P903033 - ADA PHP A 

Paar alusplaati PHP postidele
Paar adapterit THEA/DESME fotosilmade paigaldamiseks CC
postidele
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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
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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