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Automatyczna bariera łańcuchowa, silnik 24 V do intensywnej eksploatacji. Przeznaczona do wydzielania stref dostępu do obszarów rezydencjalnych,
przemysłowych, niewielkich parkingów, obsługująca przejazdy o szerokości do 16 metrów.

LOG BC: Wbudowana centrala sterująca do 1 siłownika 24V do bram przesuwnych

I271575 50001 - LOG BC - Zalecane 

• Wbudowana centrala sterująca do 1 siłownika 24V do bram przesuwnych
• Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
• Główne cechy: wymienne listwy zaciskowe z nowym standardem kolorów, uproszczone programowanie na podstawie scenariuszy

za pomocą wyświetlacza, zintegrowany odbiornik dwukanałowy, system zapobiegający zmiażdżeniom oparty na technologii D-Track
i spowalnianie podczas otwierania lub zamykania.

ZALECANE AKCESORIA
P800077 - PRV-CHN 10 P800078 - PRV-CHN 16 

Łańcuch do przejazdów do 10 m, przewód o średnicy Ø8 mm.
Uzbrojona kłódka nie załączona.

Łańcuch do przejazdów do 16 m, przewód o średnicy Ø4.5 mm.
Uzbrojona kłódka nie załączona.

P800107 - TWIN CHN PADLOCK P800088 - CHN-DRIVE 1 

Kłódka do wzmacnianego łańcucha TWIN/TWIN LIGHT
Szyna podłogowa montowana nad ziemią do osadzenia
łańcucha (2 m)
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ZALECANE AKCESORIA
P800079 - CHN-DRIVE 2 P120068 - BBV TWIN 

Prowadnica chodnikowa (2 m) do łańcucha w obudowie Baterie zapasowe TWIN

P111274 - RME 1 BT P111001 00003 - RME 2 

Detektor magnetyczny metalu 24 V jednokanałowy,
wyposażony w cokół instalacyjny

Detektor magnetyczny metalu dwukanałowy 230 V,
wyposażony w cokół instalacyjny

D110926 00001 - SPIRA 2X1 

Pętla magnetyczna 2 x 1 m
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Innowacyjna technologia, która da Ci nową moc.

Absolutna nowość oferowana wyłącznie 
przez firmę BFT: U-Link, Universal Link, 
to ekskluzywna platforma opracowana 
przez BFT, umożliwiająca tworzenie 
ekosystemów technologicznych. W obrębie 
Home Access Automation umożliwia dialog 
z wszystkimi urządzeniami należącymi do 
systemu automatyki dostępu do domu, 
niezależnie od ich marki. W ten sposób 
oszczędzasz czas, kontrolujesz wszystko 
w prosty sposób i nie musisz się o nic 
martwić.

Czym jest U-Link?

Jest intuicyjna
Łatwa w instalacji, łatwa w obsłudze

Jest skalowalna
Umożliwia dodawanie nieograniczonej liczby urządzeń

Jest elastyczna
Umożliwia tworzenie wzajemnie połączonych ze sobą grup produktów

Jest praktyczna
Działa zarówno z połączeniem internetowym, jak i bez niego

Jest funkcjonalna
Parametry, którymi można sterować zdalnie za pośrednictwem specjalnych aplikacji
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Wszystko w jednym schemacie: odkryj tę nadzwyczajną technologię
Ta platforma, opracowana przez firmę BFT i obsługująca jej produkty, dzięki kartom 
B-Eba i odbiornikowi Clonix U-Link dostosowuje się do dowolnego protokołu i produktu 
należącego do systemów automatyki dostępu (również marek innych niż BFT i produktów 
BTF niemacierzystych U-Link) i znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach. W ten 
sposób każde urządzenie staje się inteligentne i może być łączone z innymi systemami 
dzięki językowi, który nabiera uniwersalnego charakteru.

To jedyna platforma na świecie, która umoż-
liwia tworzenie ekosystemów technologicz-
nych, oferując przy tym szeroki wachlarz 
rozwiązań dla różnych branż.
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U-Base 2
Oprogramowanie do instalacji, konserwa-
cji i wyszukiwania wszelkich usterek kom-
patybilnych siłowników U-link w łatwy i 
wygodny sposób.

U-SDK
U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki 
której systemy automatyki BFT stają się 
kompatybilne i możliwe do zintegrowania 
z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do 
monitorowania budynków.

Magistro
Innowacyjny, łatwy do zainstalowania 
system, umożliwiający zarządzanie całą 
automatyką domową w wyjątkowo 
prosty sposób.

U-Control
U-Control jest aplikacją pomagającą 
w prostej i szybkiej integracji urządzeń 
automatyki BFT w obrębie dużych 
systemów zarządzania budynkami 
(Building Management).

Blue-Entry
Technologia dotrzymująca kroku czasom, 
w którym żyjemy, ukierunkowana na co-
dzienne wymagania: dzięki zastosowaniu 
U-link teraz do otwarcia bramy domu po-
trzebny jest jedynie smartfon.

B-eba
Bezpośrednie połączenie przewodowe z 
Twoimi siłownikami.

Karty rozszerzeń B-eba umożliwiają 
podłączanie urządzeń zewnętrznych, 
takich jak komputer, smartfon i tablet, do 
siłownika BFT, do odbiornika Clonix lub 
połączenie w obrębie sieci U-Link większej 
liczby produktów BFT. Te akcesoria 
integrują się z technologią U-Link oraz 
z protokołami Bluetooth, Z-Wave, TCP/
IP, jak również umożliwiają połączenie 
szeregowe RS485. 
Urządzenie, które w pełni tłumaczy to, co 
BFT rozumie pod pojęciem wzajemnych 
połączeń.

U-LINK: PLATFORMA 
POŁĄCZENIOWA

Clonix U-Link 
Umożliwia łączenie z systemami U-Link 
produkty niemacierzyste U-Link lub produkty 
marek innych niż BFT.

Siłowniki BFT niemacierzyste U-Link lub 
produkty należące do innych marek: czy 
można je połączyć z platformą U-Link? Tak, 
dzięki odbiornikom Clonix. Akcesoria, które nie 
znają granic.
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