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Profesionalių 230 Vac elektromechaninių užkardų asortimentas dažnam naudojimui, skirtas įvairioms darbo sąlygoms, įskaitant dideles stovėjimo
greitkelių mokėjimo punktus, kuriuose reikia dažnai pakeisti kryptį, pramoninėse vietovėse. Mechaninis judinimas rankena, kad sija veiktų sklandžiai ir
darniai, taip pat valdomas sulėtinimas atidarant ir uždarant.
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MAXIMA
Kodas Pavadinimas Apraksts

P940070 MAXIMA 30

230 V elektromechaninis užkardas, skirtas no 1,7 līdz 3 m. Atidarymo laikas 1.7 s su
sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis: 3 m. tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas
vyksta dažnai ir reikalingas dažnas krypties keitimas (pvz., automobilių stovėjimo
aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Spalva RAL 7015 Ātrā barjera

P940070 00102 MAXIMA 30 - RAL

230 V elektromechaninis užkardas, skirtas no 1,7 līdz 3 m. Atidarymo laikas 1.7 s su
sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis: 3 m. tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas
vyksta dažnai ir reikalingas dažnas krypties keitimas (pvz., automobilių stovėjimo
aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). RAL spalvą reikia užsakyti. Ātrā
barjera

P940071 MAXIMA 60
230 V Pramoninis elektromechaninis užkardas, skirtas no 4 līdz 6,4 m. Atidarymo
laikas 8 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis 6 m. Galima montuoti vieno
arba dviejų užkardų laikiklį. Spalva RAL 7015 Intensīvas izmantošanas barjera

P940071 00102 MAXIMA 60 - RAL
230 V Pramoninis elektromechaninis užkardas, skirtas no 4 līdz 6,4 m. Atidarymo
laikas 8 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis 6 m. Galima montuoti vieno
arba dviejų užkardų laikiklį. RAL spalvą reikia užsakyti Intensīvas izmantošanas barjera

P940072 MAXIMA 80
230 V Pramoninis elektromechaninis užkardas, skirtas no 6,5 līdz 8 m. Atidarymo
laikas 9 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis 8 m. Galima montuoti vieno
arba dviejų užkardų laikiklį. Spalva RAL 7015 Plata izmantojamā caurbrauktuve

P940072 00102 MAXIMA 80 - RAL

230 V Pramoninis elektromechaninis užkardas, skirtas no 6,5 līdz 8 m. Atidarymo
laikas 9 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis 6 m. Galima montuoti vieno
arba dviejų užkardų laikiklį. RAL spalvą reikia užsakyti Plata izmantojamā
caurbrauktuve

CSB: 24 V vieno valdiklio valdymo įrenginys užkardams

CSB - Integruotas 

• Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
• Savienojamība: HQSC-D, QSC-D MA
• 24 V vieno valdiklio valdymo įrenginys užkardams

MAXIMA 30 MAXIMA 30 - RAL MAXIMA 60 MAXIMA 60 - RAL MAXIMA 80 MAXIMA 80 - RAL
Atvēršana
(maksimums) no 1,7 līdz 3 m no 1,7 līdz 3 m no 4 līdz 6,4 m no 4 līdz 6,4 m no 6,5 līdz 8 m no 6,5 līdz 8 m

Valdymo blokas CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR
PILLAR 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Įvesties galia 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W
Motora tips Vienfāzu motors Vienfāzu motors Vienfāzu motors Vienfāzu motors Vienfāzu motors Vienfāzu motors
Reduktora mehānisma
tips Iegremdēts eļļā Iegremdēts eļļā Iegremdēts eļļā Iegremdēts eļļā Iegremdēts eļļā Iegremdēts eļļā

Sulėtinimas Taip Taip Taip Taip Taip Taip
Blokavimas Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis
Atlaisvinimas Iekšējā struktūra Iekšējā struktūra Iekšējā struktūra Iekšējā struktūra Iekšējā struktūra Iekšējā struktūra

Reakcija į susidūrimą
Elektroniski

magnētisks reverss
Elektroniski

magnētisks reverss
Elektroniski

magnētisks reverss
Elektroniski

magnētisks reverss
Elektroniski

magnētisks reverss
Elektroniski

magnētisks reverss

Naudojimo dažnumas
ļoti intensīvai

lietošanai
ļoti intensīvai

lietošanai intensīvs intensīvs intensīvs intensīvs

MCBF (ciklu skaists
starp apkopēm) 5000000 Op 5000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Apsaugos klasė IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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MAXIMA 30 MAXIMA 30 - RAL MAXIMA 60 MAXIMA 60 - RAL MAXIMA 80 MAXIMA 80 - RAL
Aplinkos sąlygos -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W 

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATML
strēlēm līdz 8 m.

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM
strēlēm līdz 5m.

P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W P120093 - ADJ-FOOT 

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM
strēlēm līdz 3m.

Kabanti amortizuojanti teleskopinė atraminė pėda BOOM PS
strėlėms.

P120083 - ALLU2 Maxima P120041 - ATML60 

Maitinimas, skirtas Maxima Ultra esančiam ATM LIGHT Kit
Alumīnija strēle G = 6 m, Ø92 mm. Gaismas un gumija nav
ietverta. Pilnībā aizsargāts ar jaunu polistirola iepakojumu.

P120042 - ATML EXT2 P120111 00001 - ATM25 

Pagarinājums G = 2m strēles modelim ATML 60. Gaismas un
gumija nav ietverta.

Alumīnija strēle G = 2,5 m ar izliektas formas profilu un
sarkaniem atstarotājiem. Gaismas un gumijas aizsardzība nav
ietverta. Pilnībā aizsargāts ar jaunu polistirola fasējumu.

P120111 00002 - ATM30 P120102 00002 - ATM30 

Alumīnija strēle G = 3 m  ar izliektas formas profilu un
sarkaniem atstarotājiem. Gaismas un gumijas aizsardzība nav
ietverta. Pilnībā aizsargāts ar jaunu polistirola fasējumu.

Alumīnija strēle G = 3 m  ar izliektas formas profilu un
sarkaniem atstarotājiem. Gaismas un gumijas aizsardzība nav
ietverta. Pilnībā aizsargāts ar jaunu polistirola fasējumu.

P120078 - IS ATML P120043 00001 - OMEGA AT 

Vidinė armatūra ATML strypams
Vienas užraktas, rankos apsaugos korpusas ir varžtai modelio
„Maxima 30" ATM užkardui. Be užkardo.

P120048 00001 - OMEGA ATM FRA P120044 00001 - OMEGA ATML 

Lauztās strēles  stiprinājums ATM strēlei
Strēles stiprinājums, rokas aizsargs un skrūves ATML strēlei uz
MAXIMA 60/80. Strēle nav iekļauta.

P120045 00001 - OMEGA FRC ATML P120109 00001 - ATM30 90° 

Jauns dakšas tipa stiprinājums ATML strēlei  barjerai. MAXIMA
60/80. Strēle nav iekļauta.

Lankstus užkardas su 3 m pakėlimu, 90° atidarymu. Be žibintų ir
gumos.

P120053 00001 - PCA ATM 3 P120053 00002 - PCA ATM 5 

Aizsardzības gumija (sarkana) uzstādīšanai uz strēles L = 3 m
maksimums

Aizsardzības gumija (sarkana) uzstādīšanai uz strēles L = 5 m
maksimums
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
P120053 00003 - PCA ATM 8 P120033 - FCS MAXIMA 5 

Aizsardzības gumija (melna) uzstādīšanai strēlēm no L = 6 ÷ 8
m. 2 papildus galaslēdži priekš  MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35

P120034 - FCS MAXIMA 6-8 P120049 - RST ATM 

2 papildus galaslēdži priekš  MAXIMA 60/80
Aliumininis stovas. Kaina už 3 metrus. Pakabinamos kojos
neįtrauktos. Suderinama su ATML ir ATM modelių strypais.

P120050 - GA ATM P120080 - FAF UNI R 

Regulējama strēles atdures kāja, ar pulvera pārklājumu un
kataporēzes apstrādāti.

Universali reguliuojama šakė visiems strypams.
Rekomenduojama montuojant FULL SKIRT priedą.

P120079 - EBB KIT ATML P120032 - SRV DIN 

Elektroninis užraktas ATML strypams, montuojamas ant FAF
UNI R reguliuojamos šakės.

Standarta DIN sliede, lai savienotu ar parkošanās sistēmu,
konfigurēta un aprīkota ar termisku magnētisko slēdzi, papildus
barošanas termināliem, metāla masas detektoriem un
standarta iebraukšanas / izbraukšanas termināliem
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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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