
THEA



Photocells for automatic gates and safety devices

THEA

www.bft-automation.com

Grozāmu fotoelementu pāris ar integrētu mirgojošu bākuguni
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THEA
Kods Nosaukums Apraksts

P111714 THEA A15 O.PF UNI

Pašiestates fotoelementu pāris. Diapazons 30 m. Strāvas padeve 24 V
maiņstrāva/līdzstrāva. Pāris ar universāliem fotoelementiem, kas piemēroti BFT
automatizētajām sistēmām, regulējami, ar integrētu mirgojošu gaismu. Sinhronizēts
infrasarkanais signāls, lai novērstu jebkādu nejaušas apžilbināšanas iespēju. Ārējai
lietošanai. Staru var vērst 40° horizontāli un 10° vertikāli. Diapazons 30 m. Strāvas
padeve 24 V maiņstrāva/līdzstrāva. THEA ir vienīgā ierīce pasaulē, kas ietver
regulējamu fotoelementu ar sinhronizētu signālu un augstas efektivitātes mirgojošu
LED gaismu. Viss, ko raksturo „Bft“ dizaina valoda, ar formām, kas ienes
mūsdienīgumu, inovācijas un tehnoloģijas produktā, kas nevainojami apvieno eleganci
un funkcionalitāti, ērtības, drošību, ergonomiku un vienkāršību. Pateicoties THEA,
uzstādīšanas laiks un izmaksas ir ļoti krasi samazinātas! Uzstādot fotoelementu, tiek
automātiski uzstādīta arī mirgojošā gaisma bez speciāliem kabeļiem, bez papildu
caurulēm un bez īpašiem savienojumiem. Turklāt signāla sinhronizācija ļauj
mirgojošajai gaismai brīdināt par jebkādu fotošūnas nepareizu darbību vai deformāciju,
vairākas reizes nomirgojot. THEA var pievienot visiem jaunās paaudzes „Bft“ vadības
blokiem ar pārbaudītu drošības pārvaldību. Šādā veidā fotoelementa un mirgojošās
gaismas barošanas padeve ir viena, un tai nav nepieciešami speciāli kabeļi, vienlaikus
nodrošinot atbilstošu divu produktu darbību.

P111528 THEA A15 O.PF

Regulējamu fotoelementu pāris ar integrētu mirgojošo gaismu. Iespēja pielāgot rāmi
40 ° horizontāli un vertikāli 10 °. Sinhronizēts infrasarkanais signāls, lai novērstu
jebkādu apžilbināšanas iespēju. Diapazons 30 m. Strāvas padeve 24 V
maiņstrāva/līdzstrāva. Ārējai lietošanai. THEA ir vienīgā ierīce pasaulē, kas ietver
regulējamu fotoelementu ar sinhronizētu signālu un augstas efektivitātes mirgojošu
LED gaismu. Viss, ko raksturo „Bft“ dizaina valoda, ar formām, kas ienes
mūsdienīgumu, inovācijas un tehnoloģijas produktā, kas nevainojami apvieno eleganci
un funkcionalitāti, ērtības, drošību, ergonomiku un vienkāršību. Pateicoties THEA,
uzstādīšanas laiks un izmaksas ir ļoti krasi samazinātas! Uzstādot fotoelementu, tiek
automātiski uzstādīta arī mirgojošā gaisma bez speciāliem kabeļiem, bez papildu
caurulēm un bez īpašiem savienojumiem. Turklāt signāla sinhronizācija ļauj
mirgojošajai gaismai brīdināt par jebkādu fotošūnas nepareizu darbību vai deformāciju,
vairākas reizes nomirgojot. THEA var pievienot visiem jaunās paaudzes „Bft“ vadības
blokiem ar pārbaudītu drošības pārvaldību. Šādā veidā fotoelementa un mirgojošās
gaismas barošanas padeve ir viena, un tai nav nepieciešami speciāli kabeļi, vienlaikus
nodrošinot atbilstošu divu produktu darbību.

THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF
Spriegums 24 V 24 V
Horizontāla
regulēšana 40 ° 40 °

Vertikāla regulēšana 10 ° 10 °
Diapazons 30 m 30 m
Aizsardzības kategorija IP55 IP55

IETEICAMIE PIEDERUMI
P903022 - PHP BI P903028 - PHP A 

Divpusējs adapters THEA/DESME fotoelementiem
Alumīnija statņu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas
fotoelementiem Augstums 522 mm
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IETEICAMIE PIEDERUMI
P903029 - PHP2 A P903030 - PHP4 A 

Alumīnija kolonnu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas
fotoelementiem. Augstums 1038 mm

Divi dažāda garuma alumīnija stabi Q.bo sērijas selektoriem un
THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem. Stabs
selektoram: augstums 1038 mm, stabs fotoelementiem:
augstums 552 mm

P903032 - ADA CC A P903023 - PHP BA1 

Adapteru pāris THEA, DESME un COMPACTA fotoelementu
uzstādīšanai uz CC statņiem

Atbalsts THEA/DESME fotoelementu uzstādīšanai uz „Giotto“,
„Moovi“ un „Michelangelo“

P903020 - APL P903033 - ADA PHP A 

Divas PHP pamata plāksnes
Adapteru pāris THEA, DESME un COMPACTA fotoelementu
uzstādīšanai uz PHP statņiem
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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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