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24 V slīdošo vārtu vadība intensīvai izmantošanai, līdz 1500 kg svaram. Vērtnes ātrums līdz 9 m/min. Magnētiskais galaslēdzis un vadības panelis ar
iestrādātu U-link protokolu.

Magnētiskais galaslēdzis: šī  slēdžu tipa izmantošana nodrošina drošu un precīzu instalāciju jebkuros apstākļos. 

Vadības bloks ar programmējamu displeju:  Merak kontroles bloks ar programmējamu displeju, kurā jau ir saglabāti 
programmēšanas scenāriji, palīdz instalētājam programmēšanas fāzē; vadības bloks ir novietots slīpi, lai uzlabotu 
pārredzamību un iestatījumu veikšanu.  

priekšējās skrūves: izmantotais skrūvju novietojums ļauj viegli veikt instalāciju un apkalpošanu, pat situācijās, kurās ir 
ierobežota vieta.  
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atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu: atbrīvošanas svira atvieglo motora atbrīvošanu un personalizēta atslēga 
nodrošina unikalitāti papildus drošībai 
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ARES ULTRA BT A
Kodas Pavadinimas Apraksts

P926193 00002 ARES ULTRA BT A1000
Motors24 V bīdāmajiem vārtiem ar svaru līdz  1000 kg. Vērtnes ātrums 9
m/min. „U-link" ir Magnētisks ribotuvo jungiklis

P926193 00001 ARES ULTRA BT A1000 120
Motors120 V bīdāmajiem vārtiem ar svaru līdz  1000 kg. Vērtnes ātrums 9
m/min. „U-link" ir Magnētisks ribotuvo jungiklis

P926191 00002 ARES ULTRA BT A1500
Motors24 V bīdāmajiem vārtiem ar svaru līdz  1500 kg. Vērtnes ātrums 9
m/min. „U-link" ir Magnētisks ribotuvo jungiklis

P926191 00001 ARES ULTRA BT A1500 120
Motors120 V bīdāmajiem vārtiem ar svaru līdz  1500 kg. Vērtnes ātrums 9
m/min. „U-link" ir Magnētisks ribotuvo jungiklis

MERAK: Inkorporuotas valdymo prietaisas vienam slankiojančių vartų 24 V valdikliui

MERAK - Integruotas 

• Inkorporuotas valdymo prietaisas vienam slankiojančių vartų 24 V valdikliui
• Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
• Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, ātra aizvēršana 
• Pagrindinės funkcijos: automatinis uždarymas, greitasis uždarymas, pėsčiųjų praėjimas, veikimas tik esant žmogui, priežiūros

įspėjimai.
• Galvenās funkcijas: automātiska atkārtora aizvēršana, ātra aizvēršana
• Pagrindinės ypatybės: nuimamos naujo spalvų standarto gnybtų plokštės, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane,

integruotas dviejų kanalų imtuvas, apsauga nuo prispaudimo, grįsta „D-Track" sistema, prilėtinimas atidarant ir uždarant

ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1000 120 ARES ULTRA BT A1500 ARES ULTRA BT A1500 120

Valdymo blokas MERAK

Galvenās funkcijas:
automātiska aizvēršana,

atvēršana gājējiem, brīdinājumi
par apkopi.

MERAK

Galvenās funkcijas:
automātiska aizvēršana,

atvēršana gājējiem, brīdinājumi
par apkopi.

Plokštės maitinimas 230 V 120 V 230 V 120 V
Maitinimo įtampa 24 V 120 V 24 V 120 V
Įvesties galia 240 W 240 W 400 W 400 W
Maks. durų / vartų
svoris 1000 kg 1000 kg 1500 kg 1500 kg

Ātrums 9 m/min 9 m/min 9 m/min 9 m/min
Ribojimo jungiklio tipas Magnētisks Magnētisks Magnētisks Magnētisks
Zobstieņa modulis 4 4 4 4
Sulėtinimas Taip Taip Taip Taip
Blokavimas Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Atlaisvinimas
Atbrīvošanas svira ar
personalizētu atslēgu

Atbrīvošanas svira ar
personalizētu atslēgu

Atbrīvošanas svira ar
personalizētu atslēgu

Atbrīvošanas svira ar
personalizētu atslēgu

Reakcija į susidūrimą D-Track D-Track D-Track D-Track
Naudojimo dažnumas intensīvs intensīvs intensīvs intensīvs
Apsaugos klasė IP44 IP44 IP44 IP44
Aplinkos sąlygos -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D221073 - CP N999320 - CVZ-S 

Plastmasas zobstienis  4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm,
garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. apkrova 600 kg.

plienas zobstienis  4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm,
garums 1 m, skrūves Maks. apkrova 800 kg.

D571053 - CVZ D571054 - CFZ 

plienas zobstienis  4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm,
garums 1 m, varžtais tvirtinamos atramos Maks. apkrova 1000
kg.

cinkota tērauda zobstienis  4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22
mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 2000 kg.

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

Signalinis žibintas su integruota antena varikliams su maitinimo
šaltiniu 24 V.

Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V
maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.

D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 P111782 - COMPACTA A20-180 

Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su
maitinimo šaltiniu 24 V.

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

P111468 - B EBA RS 485 LINK P125035 - SL BAT2 

Pagarinājuma plate centrālās vadības  pieslēgšanai pie kontroles
vadības

Atsarginių baterijų komplektas, skirtas Deimos BT A, Ares BT A,
Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

P125018 - THEKE B PRA 01 N999156 - SFI 

Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vārtu
motoriem Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
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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.



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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