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24V elektromehāniskais motors vidēji intensīvai lietošanai, rūpnieciskiem sekciju tipa vārtiem līdz 25 m² (Pegaso B CJA 625) vai līdz 45 m².
Galaslēdži ar apgriezienu skaitītāju un iespēju regulēt tos no zemes.
Maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 70Nm (Pegaso B Cja625); maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un
maksimālais griezes moments 100Nm (Pegaso B CJA 645).
Veikimo saugiklis

Apstāšanās vadības un galaslēdžu sistēma

Autonoms vadības bloks motoram
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Gatavi kabeļi ātrai savienošanai. 
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PEGASO B CJA UP
Kodas Pavadinimas Apraksts

P925205 00004 PEGASO BCJA620L11

Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 20 m² ir
intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams
vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 33 Rpm. Didžiausias sukimo momentas
50 Nm. Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru . IP54 

P925203 00006 PEGASO BCJA625L11

Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 25 m² ir
intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams
vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas
70 Nm. Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru . IP54 

P925204 00006 PEGASO BCJA625L12

Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 25 m² ir
intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams
vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas
70 Nm. Avārijas atvēršana ar sajūga mehānismu. IP55 

P925203 00007 PEGASO BCJA645W11

Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 45 m² ir
intensyviausio naudojimo intensīvs pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas
400 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 100 Nm. Avārijas
atvēršana ar ķēdes reduktoru . IP54 

PEGASO BCJA620L11 PEGASO BCJA625L11 PEGASO BCJA625L12 PEGASO BCJA645W11
Nominālais spriegums 230 V 230 V 230 V 400 V
Įvesties galia 750 W 750 W 750 W 980 W
Maksimālā platība 20 m² 25 m² 25 m² 45 m²
Vārpstas diametrs 25,40 mm 25,40 mm 25,40 mm 25,40 mm
Vārtu virsmas
laukums 20 m² 25 m² 25 m² 45 m²

Kustība 18 18 18 18

Ribojimo jungiklio tipas
Absolūtais apgriezienu

skaitītājs
Absolūtais apgriezienu

skaitītājs
Absolūtais apgriezienu

skaitītājs
Absolūtais apgriezienu

skaitītājs

Blokavimas Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Atlaisvinimas
Avārijas atvēršana ar ķēdes

reduktoru 
Avārijas atvēršana ar ķēdes

reduktoru 
Avārijas atvēršana ar sajūga

mehānismu
Avārijas atvēršana ar ķēdes

reduktoru 

Naudojimo dažnumas Vidutiniškai intensyvus Vidutiniškai intensyvus Vidutiniškai intensyvus intensīvs
Apsaugos klasė IP54 IP54 IP55 IP54
Aplinkos sąlygos -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D121631 - PEGASO CABLE MONO P111782 - COMPACTA A20-180 

Strāvas padeves kabelis PEGASO vienfāzes motoriem. Garums 1
m

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

D121632 - PEGASO CABLE TRI D121624 - PEGASO UP CONTROL 5 

Strāvas padeves kabelis PEGASO trīsfāžu motoriem. Garums 1
m

Kabelis ar pievienotu trīspogu slēdzi PEGASO UP motoriem.
Galaslēdžu programmēšanai no zemes. Garums 5 m
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D121625 - PEGASO UP CONTROL 10 N999468 - PEG CCP 

Kabelis ar pievienotu trīspogu slēdzi PEGASO UP motoriem.
Galaslēdžu programmēšanai no zemes. Garums 10 m

PEGASO C motora atbrīvošanas ķēdes pagarinājums. Garums 4
m

N733338 - PIG 12/ULISSE S N733336 - PIG 14/ULISSE S 

Z12 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1
" (25.4 mm) ass

Z14 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1
" (25.4 mm) ass

N733339 - PIG 18/ULISSE S N733337 - PIG 30/ULISSE S 

Z18 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1
" (25.4 mm) ass

Z30 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1
" (25.4 mm) ass

N733148 - COR 30 N733149 - COR 40 

Z30 zobrats, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem
sekciju tipa vārtiem, 1 " (25.4 mm) ass

Z40 zobrats, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem
sekciju tipa vārtiem, 1 " (25.4 mm) ass

N733121 - SFZ N733449 - PEGASO ADA 

Papildus stiprinājuma kronšteinu komplekts. Lai to varētu
izmantot ķēdes piedziņas iekārtām.

PEGASO ADA adapteris uzstādīšanai uz durvīm ar 1 col. 1/4
vārpstu
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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
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