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Valokennopari, suunnattava, integroitu vilkkuvalo.
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THEA
Koodi Nimi Kuvaus

P111714 THEA A15 O.PF UNI

Valokennopari, itsestään säätyvä. Kantama 30 m. Virransyöttö 24 V V AC/DC.
Yleiskäyttöinen valokennopari, soveltuu Bft:n automaatiolaitteisiin, suunnattavissa
integroidun vilkkuvalon kanssa. Synkronisoitu infrapunasignaali estää valokennojen
peittymisen vahingossa. Ulkokäyttöön. Mahdollisuus suunnata säde 40°
vaakasuunnassa ja 10° pystysuunnassa. Kantama 30 m. Virransyöttö 24 V AC/DC.
THEA on ainoa laite maailmassa, jossa yhdistyvät suunnattava valokenno
synkronisoituun signaaliin ja erittäin tehokkaaseen LED-vilkkuvaloon. Laitteen muotoilu
on Bft:n omaleimaisen ja moderniutta huokuvan tyylin mukainen. Tässä
innovatiivisuuteen ja tekniikkaan pohjautuvassa tuotteessa sulautuvat yhteen eleganssi
ja toiminnollisuus, käytännöllisyys ja turvallisuus, ergonomia ja selkeys. THEAn
ansiosta asennuksen aiheuttamat viiveet ja kustannukset vähentyvät huomattavasti.
Asennettaessa valokenno myös vilkkuvalo asettuu automaattisesti paikoilleen ilman
johtoja, ylimääräisiä putkia ja erityisiä liitoksia. Lisäksi signaalin synkronisuus
mahdollistaa sen, että vilkkuvalo voi osoittaa mahdolliset toimintahäiriöt tai
valokennon linjasta poikkeamisen vilkkumalla eri tavalla. THEA voidaan liittää kaikkiin
Bft:n uuden sukupolven ohjausyksiköihin, jotka takaavat turvatoimintojen hallinnan.
Näin valokennojen ja vilkkuvalon virransyöttö on yksi ja sama, eikä molempiin laitteisiin
tarvita erillisiä johtoja, ja kummankin laitteen moitteeton toiminta on taattua.

P111528 THEA A15 O.PF

Suunnattava valokennopari, sisäinen merkkivalo. Valokeila säädettävissä 40 °
vaakasuunnassa ja 10 ° pystysuunnassa. Synkronoitu infrapunasignaali estää
häikäisyriskin. Kantoalue 30 m. Käyttöjännite 24 V AC/DC. Ulkokäyttöön. THEA on ainoa
laite maailmassa, jossa yhdistyvät suunnattava valokenno synkronisoituun signaaliin ja
erittäin tehokkaaseen LED-vilkkuvaloon. Laitteen muotoilu on Bft:n omaleimaisen ja
moderniutta huokuvan tyylin mukainen. Tässä innovatiivisuuteen ja tekniikkaan
pohjautuvassa tuotteessa sulautuvat yhteen eleganssi ja toiminnollisuus,
käytännöllisyys ja turvallisuus, ergonomia ja selkeys. THEAn ansiosta asennuksen
aiheuttamat viiveet ja kustannukset vähentyvät huomattavasti. Asennettaessa
valokenno myös vilkkuvalo asettuu automaattisesti paikoilleen ilman johtoja,
ylimääräisiä putkia ja erityisiä liitoksia. Lisäksi signaalin synkronisuus mahdollistaa sen,
että vilkkuvalo voi osoittaa mahdolliset toimintahäiriöt tai valokennon linjasta
poikkeamisen vilkkumalla eri tavalla. THEA voidaan liittää kaikkiin Bft:n uuden
sukupolven ohjausyksiköihin, jotka takaavat turvatoimintojen hallinnan. Näin
valokennojen ja vilkkuvalon virransyöttö on yksi ja sama, eikä molempiin laitteisiin
tarvita erillisiä johtoja, ja kummankin laitteen moitteeton toiminta on taattua.

THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF
Jännite 24 V 24 V
Suunnattavuus
vaakasuunnassa 40 ° 40 °

Suunnattavuus
pystysuunnassa 10 ° 10 °

Kantama 30 m 30 m
Suojausluokka IP55 IP55

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
P903022 - PHP BI P903028 - PHP A 

Kaksipuolinen sovitin THEA- ja DESME-sarjojen valokennoille
Pylväspari, alumiininen, THEA- ja DESME-sarjojen -valokennoille
Korkeus 522 mm
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SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
P903029 - PHP2 A P903030 - PHP4 A 

Alumiininen kaksoispylväspari sarjan THEA/DESME
valokennoille. Korkeus 1038 mm

Pylväspari, alumiininen, erikorkuiset pylväät, Q.bo-sarjan
valitsimille ja DESME- ja THEA-sarjojen valokennoille. Pylväs
valistimelle: korkeus 1038 mm, pylväs valokennoille: korkeus
552 mm

P903032 - ADA CC A P903023 - PHP BA1 

Sovitinpari THEA- ja DESME-sarjojen valokennojen
asentamiseksi CC-sarjan pylväisiin

Asennustuki THEA- ja DESME-sarjojen valokennojen
asentamiseksi Giotto-, Moovi- ja Michelangelo-ajoesteiden
laatikoihin

P903020 - APL P903033 - ADA PHP A 

Laattapari PHP-sarjan pylväiden perustaksi
Sovitinpari THEA- ja DESME-sarjojen valokennojen
asentamiseksi CC-sarjan pylväisiin
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

