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קישוריות  Bftלא רק מראה מה הטכנולוגיה יכולה לעשות ,אבל מה היא יכול לעשות את שהוא שימושי Magistro :היא מערכת
חדשנית לשליטה וניהול של שערים אוטומטיים ,תריסי גלילה או האורות בבית או במשרד שלך .היא מאפשרת שליטה
מקומית או מרוחק דרך מחשב או אפליקציה באמצעות ממשק פשוט ואינטואיטיבי .קלה להתקנה ,קלה לשימוש ,והיא
מבוססת על הטכנולוגיה האלחוטית  .Wave-Zפתרון שליטה מוחלטת באופן מותאם אליך בשלמות .מערכת המיועדת למי
להתקין אותה ,ולכל מי שמשתמש בה .לכן  Bftיצרה מערכת פתוחה ,ולכן קלה לאינטגרציה .ניתנת להגדלה ,ולכן ניתנת
להשלמה בהוצאה קטנה .מהירה להתקנה ,ולכן חסכונית.

היא מאפשרת שליטה מקומית או מרוחק דרך מחשב או אפליקציה באמצעות ממשק פשוט
ואינטואיטיבי.

שילוב מקסימלי עם מערכות אוטומציה  Link-U Bftתואמות.

תואמת עם מעל  1500מוצרים צרכן כבר בשוק מותאמת לפרוטוקול.Wave-Z-
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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.

