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Zemsprieguma hidrauliskie motori ļoti intensīvai lietošanai, piemēroti jebkura veida vajadzībām. 
Kompakts un izturīgs,  piemērots veramajiem vārtiem līdz 5 metriem platumā un svarā līdz 800 kg.
Išskirtinė „D-Track“ sistema užtikrina apsaugą nuo suspaudimo

Valdymo prietaisai su ekranu ir nauju, supaprastintu scenarijaus programavimu.

Dėl išskirtinės selektyvinio blokavimo sistemos visi valdikliai gali būti pritaikyti būti dvipusiais, su atidarymo blokavimu,
uždarymo blokavimu arba dvigubu blokavimu.
Visa tai tiesiog pasukus raktą.

Nauja magnetinio ribotuvo jungiklio sistema kartu su technologija D-Track suteikia ypatingą judėjimo ir pozicijos tikslumą.
Dviguba jutiklių sistema skirta tiksliai nustatyti judesių sulėtėjimo pabaigą.
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GIUNO ULTRA BT A
Kodas Pavadinimas Apraksts

P935105 00001 GIUNO ULTRA BT A20

Hidrauliskais atvērējs ar 24 V, paredzēts veramiem  vārtiem ar enģēm, svars līdz 2 m.
300 kg  un ļoti intensīvai lietošanai izmantošanā. Ātrums 14 s. Hidrauliskais motors
veramiem vārtiem līdz {112}. {3} svars. Max atvēršana {113}. max leņķis {114}. bloķēšana
{15} {16}. Laikas {115}. Jaudas padeve {8} Magnētiskais galaslēdzis

P935106 00001 GIUNO ULTRA BT A50

Hidrauliskais atvērējs ar 24 V, paredzēts veramiem  vārtiem ar enģēm, svars līdz 5 m.
800 kg  un ļoti intensīvai lietošanai izmantošanā. Ātrums 20 s. Hidrauliskais motors
veramiem vārtiem līdz {112}. {3} svars. Max atvēršana {113}. max leņķis {114}. bloķēšana
{15} {16}. Laikas {115}. Jaudas padeve {8} Magnētiskais galaslēdzis

THALIA P: Valdymo skydas vienam ar dviems 24 V elektromechaniniams ar hidrauliniams atveriamų vartų valdikliams su elektriniu
užrakto valdymu, labai sudėtingoms sistemoms

D113747 00002 - THALIA P - Ieteicams 

• Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
• Valdiklio maitinimo šaltinis: 24 Vdc 240 W vienam valdikliui
• Pagrindinės ypatybės: naujų standartinių spalvų nuimami gnybtų blokai, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane ir

integruotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track" apsaugos nuo prispaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždarant bei elektroninis
mokymasis

• Pagrindinės ypatybės: automatinis uždarymas, greitasis uždarymas, dalinis atidarymas, veikimas naudojant apsauginį jungiklį,
tiesiogiai maitinamas solenoidinis užraktas ir elektromagnetas, tiesiogiai jungiama briauna 8K2.

• Taikymas: ekrano skydelis 1 arba 2 24 V valdikliams
• Suderinamumas: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50
Valdymo blokas 1000 mA 1000 mA
Plokštės maitinimas 230 V 230 V
Variklio įtampa 24 V 24 V
Įvesties galia 90 W 90 W
Maks. durų / vartų
sparno plotis 2 m 5 m

Maks. durų / vartų
sparno svoris 300 kg 800 kg

Izmantojamais ceļa
garums 270 mm 392 mm

Maksimalus kampas 110 ° 110 °
Ciklo laikas 14 s 20 s
Ribojimo jungiklio tipas Magnētisks Magnētisks
Sulėtinimas Taip Taip
Blokavimas Izvēle atvēršana / aizvēršana Izvēle atvēršana / aizvēršana
Atlaisvinimas Trīsstūra atslēga Trīsstūra atslēga
Reakcija į susidūrimą D-Track D-Track
Naudojimo dažnumas ļoti intensīvai lietošanai ļoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasė IP55 IP55
Aplinkos sąlygos -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D113745 00002 - THALIA N733426 - ARB LUX 

Valdymo skydas su ekranu vienam arba dviem atveriamųjų
vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams

Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX
motoram

N733474 - ARB LUX G N733474 00001 - ARB GIUNO 

Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX G
motoram Reguliuojamas priekinis tvirtinimo laikiklis

N735002 - SFR B N735003 - SFR-L B 

Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų
vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)

Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų
varikliams (išskyrus P4.5-P7)

N735002 00001 - SFR B - COMPLETE N735003 00001 - SFR-L B - COMPLETE 

Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų
vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu

Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų
varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu

D610180 - CLS N999443 - PL LX BT 

Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm Metināšanas stiprinājumi LUX BT, GIUNO BT A motoriem

P125020 - BBT BAT N999417 - CABLE LX BT 

Rezerves bateriju komplekts  THALIA un THALIA P vadības
blokiem 1603 kabelis, skirtas LUX BT/GIUNO BT/IGEA – gysla 100 m

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

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

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

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.
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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.
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