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Gama de automatismos de 24 V para portões de correr de uso intensivo adequados para folhas de até 1500 kg de peso. Fins de curso magnéticos e
centrais predispostas com protocolo de comunicação U-Link.

Fim de curso de proximidade para instalações precisas e seguras em qualquer condição ambiental.

Central de comando com visor de programação:  a central Merak com visor de programação com cenários pré-programados 
ajuda o instalador na fase de programação; a central está disposta de forma obliqua, de modo a facilitar as operações de 
leitura e definição das configurações.  

parafusos frontais: esta disposição dos parafusos de fixação do cárter garante simplicidade e conveniência na fase de 
instalação e manutenção, mesmo num espaço limitado.  
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Alavanca de desbloqueio com chave personalizada: a alavanca de desbloqueio garante simplicidade no desbloqueio do motor 
e a chave personalizada garante exclusividade, garantindo uma maior segurança. 
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ARES ULTRA BT A
Código Nome Descrição

P926193 00002 ARES ULTRA BT A1000
Operador 24 V para portões de correr até 1000 kg de peso. Velocidade da
folha 9 m/min. U-Link e fim de curso Magnético

P926193 00001 ARES ULTRA BT A1000 120
Operador 120 V para portões de correr até 1000 kg de peso. Velocidade da
folha 9 m/min. U-Link e fim de curso Magnético

P926191 00002 ARES ULTRA BT A1500
Operador 24 V para portões de correr até 1500 kg de peso. Velocidade da
folha 9 m/min. U-Link e fim de curso Magnético

P926191 00001 ARES ULTRA BT A1500 120
Operador 120 V para portões de correr até 1500 kg de peso. Velocidade da
folha 9 m/min. U-Link e fim de curso Magnético

MERAK: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.

MERAK - Integrada 

• Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.
• Ficha de alimentação: 230 V monofásico
• Alimentação operador: 24 V 80 W
• Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura pedonal, funcionamento com humano presente, sinalização de

manutenção.
• Compatibilidade: HQSC-D, QSC-D MA
• Principais características: placas de terminais amovíveis com novo padrão de cor, programação simplificada do cenário com display,

recetor de canal duplo integrado, proteção contra esmagamento com base no sistema D-Track, abrandamento durante a abertura
e fecho

ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1000 120 ARES ULTRA BT A1500 ARES ULTRA BT A1500 120
Central de comando MERAK MERAK MERAK MERAK
Ficha de alimentação 230 V 120 V 230 V 120 V
Tensão de
alimentação 24 V 120 V 24 V 120 V

Potência absorvida 240 W 240 W 400 W 400 W
Peso do portão/porta
máx. 1000 kg 1000 kg 1500 kg 1500 kg

Velocidade da folha 9 m/min 9 m/min 9 m/min 9 m/min
Tipo de fim de curso Magnético Magnético Magnético Magnético
Módulo do pinhão 4 4 4 4
Abrandamento Sim Sim Sim Sim
Bloqueio Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico

Desbloqueio
Com puxador de alavanca com

chave personalizada.
Com puxador de alavanca com

chave personalizada.
Com puxador de alavanca com

chave personalizada.
Com puxador de alavanca com

chave personalizada.

Reação ao choque D-Track D-Track D-Track D-Track
Frequência de
utilização intensivo intensivo intensivo intensivo

Grau de proteção IP44 IP44 IP44 IP44
Condições ambientais -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
D221073 - CP N999320 - CVZ-S 

Cremalheira de plástico, módulo 4, secção 22 x 22 mm,
comprimento 1 m, fixação roscada em ranhuras Capacidade de
carregamento máx. 600 kg.

Cremalheira de aço, módulo 4, secção 30 x 8 mm,
comprimento 1 m, fixação roscada em suportes Capacidade de
carregamento máx. 800 kg.

D571053 - CVZ D571054 - CFZ 

Cremalheira de aço, módulo 4, secção 30 x 12 mm,
comprimento 1 m, fixação suportes de aparafusar Capacidade
de carregamento máx. 1000 kg.

Cremalheira de aço zincado, módulo 4, secção 22 x 22 mm,
comprimento 2 m, fixação soldar Capacidade de carregamento
máx. 2000 kg.

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

Sinalizador luminoso intermitente com antena integrada para
motores alimentados 24 V.

Sinalizador luminoso intermitente com antena integrada para
motores com uma alimentação elétrica de 24 V. Sinalizador
luminoso intermitente branco.

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

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para
motores alimentados 24 V.

Par de fotocélulas ajustáveis horizontalmente a 180°. Alcance
20 m. Alimentação elétrica 12 – 33 Vac/15 – 35 Vdc

P111468 - B EBA RS 485 LINK P125035 - SL BAT2 

Placa de expansão para a ligação de grupos de centrais com
gestão dos comandos de série

Kit de baterias de emergência para Deimos BT A, Ares BT A,
Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

P125018 - THEKE B PRA 01 N999156 - SFI 

Caixa metálica de protecção para operadores de correr, série
ARES e ICARO

Base de ancoragem para ARES e ICARO (fornecida com o
operador).
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A tecnologia inovadora que lhe confere um novo poder

Uma novidade absoluta, exclusiva da Bft: 
U-Link, Universal Link, é uma plataforma 
exclusiva da Bft que permite criar 
ecossistemas tecnológicos. Na Home 
Access Automation, permite dialogar com 
todos os dispositivos dos automatismos 
dos acessos de casa, de qualquer marca. 
Assim, poupa tempo, controla tudo de 
forma simples e liberta-se de todas as 
preocupações.

O que é o U-Link?

É intuitivo
Fácil de instalar e de utilizar

É escalável
Permite adicionar um número ilimitado de dispositivos

É flexível
Permite criar grupos de produtos interligados

É prático
Funciona com ou sem ligação web

É funcional
Parâmetros de controlo remoto através de aplicações dedicadas
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Tudo num esquema: descubra esta extraordinária tecnologia
Esta plataforma proprietária que caracteriza os produtos Bft, graças às placas B-Eba e 
ao receptor Clonix U-Link, adapta-se a qualquer protocolo e produto de automação de 
acessos (mesmo produtos Bft não nativos U-Link ou não Bft), e encontra aplicação em 
diversos sectores. Cada dispositivo torna-se, assim, inteligente e pode ser interligado 
com outros sistemas, graças a uma linguagem que se tornou universal.

Uma plataforma única no mundo, que 
permite criar ecossistemas tecnológicos 
oferecendo um vasto leque de soluções para 
diversos sectores.

U-SDK

HO
M

E 
AC

CE
SS

 A
UTOMATION BUILDING ACCESS AUTOM

ATIO
N

 

URBAN ACCESS AUTOMATION

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Base 2

U-SDK

SOLUÇÕES 
BFT

U-Control

PRODUTOS 
BFT COM BASE 

EM U-LINK

SECTORES DE 
APLICAÇÃO

PR
OD

UT
OS

 N
ÃO

 
NA

TI
VO

S 
U-

LI
NK

PRODUTOS 

NÃO BFT

U-Base 2
Um software para instalar, efectuar 
a manutenção e identificar, fácil e 
comodamente, qualquer avaria dos 
operadores U-Link compatíveis.

U-SDK
U-Sdk é uma aplicação inovadora capaz de 
tornar os automatismos Bft compatíveis 
e facilmente integráveis numa rede de 
gestão BMS para a supervisão de edifícios.

Magistro
Um sistema inovador e de fácil insta-
lação que permite gerir todos os auto-
matismos de casa com grande simpli-
cidade.

U-Control
U-Control é a aplicação que permite 
a integração simples e rápida de 
automatismos Bft em grandes sistemas 
de building management.

Blue-Entry
Tecnologia a par dos tempos e centrada 
nas necessidades quotidianas: graças à 
utilização de U-Link, para abrir o portão 
de casa agora basta o seu smartphone.

B-eba
Um fio directo com os seus operadores.

As placas de expansão B-eba permitem 
ligar dispositivos externos como PC, 
smartphone e tablet, a um operador 
Bft, a um receptor Clonix ou ligar numa 
rede U-Link vários produtos Bft. Estes 
acessórios integram-se na tecnologia 
U-Link e nos protocolos Bluetooth, 
Z-Wave, TCP/IP, para além da ligação série 
RS485. 
Um dispositivo que traduz plenamente 
aquilo que a Bft entende por 
interconectividade.

U-LINK: PLATAFORMA 
DE INTERLIGAÇÃO

Clonix U-Link 
Permite ligar produtos não nativos U-Link ou 
produtos não Bft aos sistemas U-Link.

Operadores Bft não nativos U-Link ou um 
produto pertencente a outras marcas: é 
possível ligá-los ao U-Link? Sim, graças 
aos receptores Clonix. Acessórios que não 
conhecem limites.



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
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