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אפשרות לשחרור וירידה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל.

פעולה מדויקת ואמינות גבוהה במיוחד מובטחות הודות למנגנון בורג עם כדוריות בסחרור.

PERSEO O: עבור בקרה לוח Stoppy O מקלט כולל לא .מפעילים 4 עד 1 עבור

D113653 00007 - PERSEO O -  מומלץ
● לוח בקרה עבור O Stoppy עבור 1 עד 4 מפעילים. לא כולל מקלט
● זינת לוח: 230 וולט חד פזי
● זינת מפעילים: 230V חד פזית עד 350W לכל מפעיל
● מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים נשלפים, כוונון באמצעות פוטנציומטרים, חיווי תקלות

LED באמצעות נוריות
● פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, פתיחה וסגירה נפרדות, הבהוב מקדים, הרשאת פתיחה,

הגדרת מצב פעולה של נוריות האזהרה
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אביזרים מומלצים
P800116 - TOTEM UNIT P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL 

מודול בסיס עבור TOTEM, ניתן לשימוש ביחידות
תחתונות ועליונות.

מודול בסיס עבור TOTEM, ניתן לשימוש ביחידות
תחתונות ועליונות. צבע RAL לפי דרישה.

P800117 - TLIGHTS P800117 00102 - TLIGHTS - RAL 

רמזורים כיסוי עליון לעמוד טוטם
RAL צבע .totem רמזורים וכיסוי עליון ליחידת
לפי הזמנה

P800108 - TCAP P800108 00102 - TCAP - RAL 

כיסוי עליון ללא תאורה עבור רכיבי טוטם
כיסוי עליון ללא תאורה עבור רכיבי טוטם צבע
RAL דרישה לפי.

P800040 - TPF D113705 - ACOUSTIC DETECTOR 

יסוד ולוח עיגון לטוטם גלאי שמע מתכוונן לסירנות

P111001 00003 - RME 2 D110926 00001 - SPIRA 2X1 

גלאי חפץ מתכת 2 ערוצים V 230 עם בסיס התקנה m 1 x 2 טבעת מגנטית

P975005 - BATT-EB P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 

מצבר גיבוי עבור המאפשר לבולרד להישאר
למעלה בהפסקת חשמל

תוספת כבל של m 25 עבור מונעי מעבר (להוספה
ל-10 המצויים במונע המעבר)

P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 P111786 - LOOP DETECTOR PRO 

תוספת כבל של m 50 עבור מונעי מעבר (להוספה
ל-10 המצויים במונע המעבר)

גלאי חפצים ממתכת, 2 ערוצים, 24 וולט AC/DC, עד 4
תדרים לערוץ להתקנת סלילים סמוכים, רמת
רגישות מתכווננת, פונקציית הגבר להגדלת
הרגישות, ניהול כיוון התנועה
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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
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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