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Elektromechanische operator op 24V voor semi-intensief gebruik voor de automatisering van industriële sectionaaldeuren tot 25 m² (Pegaso B Cja
625) of tot 45 m².
Eindaanslag met absolute encoder met de mogelijkheid van snelle regeling vanaf de vloer.
Maximale openingssnelheid 24 tpm en maximumkoppel van 70Nm (Pegaso B Cja625); maximale openingstijd 24 tpm en maximumkoppel van 100Nm
(Pegaso B Cja 645).
Dodemansschakelaar

Beheerssysteem van de eindaanslagen voor het stoppen en tussenstanden gebaseerd op technologie met absolute encoder
met regelbare nulpositie.

Bedieningscentrale "persoon aanwezig"gemonteerd aan boord van de operator.
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Systeem van kabels klaar voor gebruik met connectoren met snelkoppeling.
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PEGASO B CJA UP
Code Naam Beschrijving

P925205 00004 PEGASO BCJA620L11
Handbediende, elektromechanische operator voor industriële sectionaalpoorten met
max. oppervlakte van 20 m² en voor Semi intensief gebruik. Voeding 230 V. max.
snelheid 33 Rpm. max. koppel 50 Nm. ontgrendelingsketting. IP54 

P925203 00006 PEGASO BCJA625L11
Handbediende, elektromechanische operator voor industriële sectionaalpoorten met
max. oppervlakte van 25 m² en voor Semi intensief gebruik. Voeding 230 V. max.
snelheid 24 Rpm. max. koppel 70 Nm. ontgrendelingsketting. IP54 

P925204 00006 PEGASO BCJA625L12
Handbediende, elektromechanische operator voor industriële sectionaalpoorten met
max. oppervlakte van 25 m² en voor Semi intensief gebruik. Voeding 230 V. max.
snelheid 24 Rpm. max. koppel 70 Nm. Dubbele draadontspanner. IP55 

P925203 00007 PEGASO BCJA645W11
Handbediende, elektromechanische operator voor industriële sectionaalpoorten met
max. oppervlakte van 45 m² en voor intensief gebruik. Voeding 400 V. max. snelheid
24 Rpm. max. koppel 100 Nm. ontgrendelingsketting. IP54 

P925204 00007 PEGASO BCJA645W12
Handbediende, elektromechanische operator voor industriële sectionaalpoorten met
max. oppervlakte van 45 m² en voor intensief gebruik. Voeding 400 V. max. snelheid
24 Rpm. max. koppel 100 Nm. Dubbele draadontspanner. IP55 

PEGASO BCJA620L11 PEGASO BCJA625L11 PEGASO BCJA625L12 PEGASO BCJA645W11 PEGASO BCJA645W12
Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V
Stroomingang 750 W 750 W 750 W 980 W 980 W
Max.oppervlak 20 m² 25 m² 25 m² 45 m² 45 m²
Diameter as 25,40 mm 25,40 mm 25,40 mm 25,40 mm 25,40 mm
Oppervlak deur 20 m² 25 m² 25 m² 45 m² 45 m²
Slag 18 18 18 18 18
Soort eindschakelaar Absolute encodeur Absolute encodeur Absolute encodeur Absolute encodeur Absolute encodeur
Blokkering Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch

Deblokkering ontgrendelingsketting ontgrendelingsketting
Dubbele

draadontspanner ontgrendelingsketting
Dubbele

draadontspanner

Gebruiksfrequentie Semi intensief Semi intensief Semi intensief intensief intensief
Beschermingsgraad IP54 IP54 IP55 IP54 IP55
Omgevingscondities -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D121631 - PEGASO CABLE MONO D121632 - PEGASO CABLE TRI 

Voorbedrade voedingskabel voor operator PEGASO eenfasig.
Lengte 1 m

Voorbedrade voedingskabel voor operator PEGASO driefasig.
Lengte 1 m

D121624 - PEGASO UP CONTROL 5 D121625 - PEGASO UP CONTROL 10 

Voorbedrade kabel met bedieningsknoppen OPEN - STOP -
DICHT voor operator PEGASO UP. Voor regeling van de
motoreindafstellingen vanaf de grond. Lengte 5 m

Voorbedrade kabel met bedieningsknoppen OPEN - STOP -
DICHT voor operator PEGASO UP. Voor regeling van de
motoreindafstellingen vanaf de grond. Lengte 10 m

N999468 - PEG CCP N733338 - PIG 12/ULISSE S 

Verlenging voor ontgrendelketting operator PEGASO C. Lengte
4 m

Rondsel 12 tanden voor reductie op industriële
sectionaalpoorten, voor assen van 1 " (25.4 mm)
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
N733336 - PIG 14/ULISSE S N733339 - PIG 18/ULISSE S 

Rondsel 14 tanden voor reductie op industriële
sectionaalpoorten, voor assen van 1 " (25.4 mm)

Rondsel 18 tanden voor reductie op industriële
sectionaalpoorten, voor assen van 1 " (25.4 mm)

N733337 - PIG 30/ULISSE S N733148 - COR 30 

Rondsel 30 tanden voor reductie op industriële
sectionaalpoorten, voor assen van 1 " (25.4 mm)

Kroonwiel 30 tanden compleet met reductieaccessoires voor
industriële sectionaalpoorten, voor assen van 1 " (25.4 mm)

N733149 - COR 40 N733121 - SFZ 

Kroonwiel 40 tanden compleet met reductieaccessoires voor
industriële sectionaalpoorten, voor assen van 1 " (25.4 mm)

Verpakking met extra verankeringsbeugel. Voor montage op
installaties met kettingoverbrenging

N733449 - PEGASO ADA 

Adapter voor installatie op poorten met as van 1"1/4
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De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van 
Bft: U-Link, Universal Link, is een 
exclusief Bft-platform waarmee 
technologische ecosystemen kunnen 
worden gecreëerd. Hiermee kan in de 
Home Access Automation met alle 
automatiseringssystemen van de 
toegangen van het huis van elk merk 
worden gecommuniceerd. Op deze manier 
bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig 
gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Wat is U-Link?

Intuïtief 
Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar 
Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel
Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch 
Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel 
Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen
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Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie
Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba -kaarten 
en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct 
aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende 
sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan 
andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

Een uniek platform in de wereld waarmee 
technologische ecosystemen kunnen worden 
gecreëerd met een uitgebreid aanbod aan 
oplossingen voor diverse sectoren.
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U-Base 2
Een software voor de installatie, de 
uitvoering van het onderhoud en het 
gemakkelijk en comfortabel opsporen 
van storingen van de compatibele U-link-
toestellen.

U-SDK
U-Sdk is de innovatieve applicatie die de 
geautomatiseerde installaties van Bft 
compatibel en gemakkelijk te integreren 
maakt met een BMS-beheersnetwerk 
voor de supervisie van gebouwen.

Magistro
Een innovatief en gemakkelijk te 
installeren systeem waarmee alle 
huisautomatiseringen zeer eenvoudig 
kunnen worden beheerd.

U-Control
U-Control is de toepassing die de 
automatiseringen van BFT compatibel 
en gemakkelijk te integreren maakt met 
grote building management-systemen.

Blue-Entry
Moderne technologie met oog voor 
de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik 
van U-link kan de poort thuis nu met de 
smartphone worden geopend.

B-eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-eba-expansiekaarten 
kunnen externe systemen, zoals pc's, 
smartphones en tablets op een Bft-
toestel of een Clonix-ontvanger worden 
aangesloten of kunnen meerdere 
producten van BFT in een U-Link-
netwerk worden aangesloten. Deze 
accessoires vormen een aanvulling op de 
U-Link-technologie en op de Bluetooth-
protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de 
seriële RS485-aansluiting. 
Een systeem dat volledig overbrengt wat 
Bft met interconnectiviteit bedoelt.

U-LINK: ONDERLING 
VERBINDINGSPLATFORM

Clonix U-Link 
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of 
Bft-producten zijn met de U-Link-systemen 
worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link 
toestellen of producten van andere merken 
op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij 
de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen 
limieten kennen.
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