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Automatische goedgekeurde uitschuifbare antiparkeerpaal ter bescherming en beveiliging van alle ruimtes waar toegangscontrole noodzakelijk is.
Ze zijn ideaal in situaties met een architectonische waarde, blijven op den duur zeer betrouwbaar en zijn zo goed als onderhoudsvrij. 

Mogelijkheid van ontgrendeling en automatisch omlaag gaan bij afwezigheid van netspanning.

Manoeuvreerprecisie en uiterste betrouwbaarheid gegarandeerd door de beweging aangestuurd door een wormschroef met
ronddraaiende van kogels.
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STOPPY OMOLOGATO
Code Naam Beschrijving

P970045 00007 STOPPY H O

Goedgekeurde automatische inschuifbare bolder Gehomologeerde
elektromechanische antiparkeerpaal met paalhoogte 700 mm en diameter 210 mm.
Botsbestendigheid 10500 J. Kap met ingebouwde lampjes en zoemer.  Inclusief
funderingskast. Goedgekeurd door Ministerie van Transport

P970045 00107 STOPPY H O RAL

Goedgekeurde automatische inschuifbare bolder Elektromechanische bolder met
funderingsdoos, roestvrijstalen (AISI 304) schacht, hoogte 700 mm en diameter 220
mm goedgekeurd door het Italiaanse Ministero dei Trasporti (MIT). Stootweerstand
100000 J. Kap met geïntegreerde verlichting en zoemer. RAL kleur op bestelling.
Goedgekeurd door Ministerie van Transport

P970045 00008 STOPPY H O LI

Goedgekeurde automatische inschuifbare bolder 230 V elektromechanische bolder
met funderingsdoos, roestvrijstalen (AISI 304) schacht, hoogte 700 mm en diameter
210 mm goedgekeurd door het Italiaanse Ministero dei Trasporti (MIT).
Stootweerstand 100000 J. Kap met geïntegreerde verlichting en zoemer.
Goedgekeurd door Ministerie van Transport

P970034 00002 STOPPY O

Goedgekeurde automatische inschuifbare bolder Gehomologeerde
elektromechanische antiparkeerpaal met paalhoogte 500 mm en diameter 210 mm.
Botsbestendigheid 10500 J. Kap met ingebouwde lampjes en zoemer.  Inclusief
funderingskast. Goedgekeurd door Ministerie van Transport

P970034 00102 STOPPY O RAL

Goedgekeurde automatische inschuifbare bolder 230 V elektromechanische bolder
met funderingsdoos, roestvrijstalen (AISI 304) schacht, hoogte 500 mm en diameter
220 mm goedgekeurd door het Italiaanse Ministero dei Trasporti (MIT).
Stootweerstand 100000 J. Kap met geïntegreerde verlichting en zoemer. RAL kleur
op bestelling. Goedgekeurd door Ministerie van Transport

PERSEO O: Bedieningspaneel voor Stoppy O voor 1 tot 4 actuators. Exclusief ontvanger

D113653 00007 - PERSEO O - Aanbevolen 

• Bedieningspaneel voor Stoppy O voor 1 tot 4 actuators. Exclusief ontvanger
• Voeding bord: 230V eenfasig
• voeding operator : 230V eenfasig 350W max op elke operator
• Belangrijkste kenmerken : wegneembare eindelopen, aanpassing beheerd door potentiemeters en LED's voor foutmeldingen
• Primaire funkties : automatische hersluiting, gescheiden opening en sluiting, voortijdig knipperlicht, bevestiging tot openen,

waarschuwingslicht-funktie

STOPPY H O STOPPY H O RAL STOPPY H O LI STOPPY O STOPPY O RAL
Bedieningseenheid PERSEO O PERSEO O PERSEO O PERSEO O PERSEO O
Voeding 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Stroomingang 270 W 270 W 270 W 270 W 270 W
Openings- of
sluitingstijd 9 s 9 s 9 s 6 s 6 s

Hoogte stang 700 mm 700 mm 700 mm 500 mm 500 mm
Diameter stang 210 mm 220 mm 210 mm 210 mm 220 mm

Soort eindschakelaar
magnetische sensoren

REED
magnetische sensoren

REED
magnetische sensoren

REED
magnetische sensoren

REED
magnetische sensoren

REED

Vertraging Ja Ja Ja Ja Ja
Stootbestendigheid 10500 J 100000 J 100000 J 10500 J 100000 J
Doorbraakweerstand 230000 J 230000 J 230000 J 230000 J 230000 J

Manueel manoeuvre
omkeerbaar bij
afwezigheid van

spanning

omkeerbaar bij
afwezigheid van

spanning

omkeerbaar bij
afwezigheid van

spanning

omkeerbaar bij
afwezigheid van

spanning

omkeerbaar bij
afwezigheid van

spanning

Gebruiksfrequentie hoog-intensief hoog-intensief hoog-intensief hoog-intensief hoog-intensief
Beschermingsgraad IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Omgevingscondities -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
P800116 - TOTEM UNIT P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL 

Basismodule voor TOTEM, kan zowel voor de onderste als de
bovenste units gebruikt worden.

Basismodule voor TOTEM, kan zowel voor de onderste als de
bovenste units gebruikt worden. RAL kleur op aanvraag.

P800117 - TLIGHTS P800040 - TPF 

Stoplichten en bovenste afdekkap voor totem Funderingsplaat en verankering voor totem

D113705 - ACOUSTIC DETECTOR P111001 00003 - RME 2 

Regelbare geluidsdetector sirenes.
2-kanaal metaalmassadetector van 230 V, uitgerust met
installatievoetstuk

D110926 00001 - SPIRA 2X1 P975005 - BATT-EB 

Magneetspiraal 2 x 1 m
Kit noodbatterijen om de antiparkeerpalen in hoge stand te laten
blijven staan in geval van stroomonderbreking

P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 

Kabelverlenging van 25 m voor antiparkeerpalen (toe te voegen
aan de meegeleverde kabel van 10 m)

Kabelverlenging van 50 m voor antiparkeerpalen (toe te voegen
aan de meegeleverde kabel van 10 m)
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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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