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Barreira automática de corrente, motor de 24 V para utilização intensiva, adequada para delimitação de zonas de acesso e áreas residenciais,
industriais, pequenos parques de estacionamento com cobertura de passagens até 16 metros.

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

I271575 50001 - LOG BC - Aconselhado 

• Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.
• Ficha de alimentação: 230 V monofásico
• Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada com cenários no visor e

receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração na abertura e fecho.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
P800077 - PRV-CHN 10 P800078 - PRV-CHN 16 

Corrente para passagens até 10 m, fio Ø8 mm. Cadeado
blindado não incluído.

Corrente para passagens até 16 m, fio Ø4.5 mm. Cadeado
blindado não incluído.

P800107 - TWIN CHN PADLOCK P800088 - CHN-DRIVE 1 

Cadeado de corrente reforçado para TWIN / TWIN LIGHT Calha de pavimento de superfície para alojar corrente (2 m).
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
P800079 - CHN-DRIVE 2 P120068 - BBV TWIN 

Guia de pavimento (2 metros) para alojamento de corrente Baterias de segurança para TWIN

P111274 - RME 1 BT P111001 00003 - RME 2 

Detector de massas metálicas a 24 V monocanal com base de
instalação

Detector de massas metálicas bicanal 230 V, com base de
instalação

D110926 00001 - SPIRA 2X1 

Espira magnética 2 x 1 m
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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



Automatic barriers - road barriers

TWIN

www.bft-automation.com

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.
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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.
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