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Bft:n tuotteiden keskinäinen kytkettävyys ei ole ainoastaan osoitus siitä, mihin tekniikka pystyy, vaan myös siitä, mitä kaikkea hyödyllistä sillä voidaan
saada aikaan: Magistro on innovatiivinen järjestelmä automaattisten puomien, rullakaihtimien ja kodin ja toimistojen valojen hallitsemiseen. Sen avulla
voidaan käyttää helposti ja näppärästi  tietokoneen tai muun sovelluksen kautta paikallisesti tai etäältä käyttöliittymää. Tämä langattomaan
Z-Wave-tekniikkaan pohjautuva laite on helppo asentaa ja helppo käyttää. Ratkaisu täydelliseen hallintaan asiakkaan tarpeet huomioiden. Järjestelmä
on suunniteltu sekä asentaja että sen käyttäjät huomioon ottaen. Tästä johtuen Bft on valmistanut avoimen, helposti integroitavissa olevan laitteen.
Laite on täysin skaalattavissa vähäisin kustannuksin. Nopea asennus on taloudellisesta näkökulmasta edullinen.

Sen avulla voidaan käyttää helposti ja näppärästi tietokoneen tai muun sovelluksen kautta paikallisesti tai etäältä
käyttöliittymää.

Integrointi onnistuu Bft:n U-Link-yhteensopivien automaatiotuotteiden kanssa. 

Laite on yhteensopiva yli 1500 käyttölaitteen kanssa, joita on saatavilla markkinoilta ja joissa on mahdollisuus käyttää
Z-Wave-tekniikkaa.
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MAGISTRO
Koodi Nimi Kuvaus

R400000 MAGISTRO BRAIN KIT Magistro Brain -ohjausjärjestelmä, jossa Beba Z-Wave -yhdyskäytävä 

P111766 MODULO MAGISTRO ROLL R1
Langaton Z-Wave-ohjausmoduuli rullakaihdinten moottoreille jo virroitetulla
koskettimella, 110/230 V 

P111767 MODULO MAGISTRO UNI R1
Z-Wave wireless module, switch control for lights/devices via voltage-free
contact up to 230 V 

P111765 MODULO LIGHT DIMMER R1
Langaton Z-Wave-moduuli, himmentimen ohjaus hehkulamppujen
voimakkuuden säätämiseen, 24/110/230 V 

P111535 BEBA Z-WAVE DRIVER Laajennuskortti langattoman Z-Wave-protokollan liittämiseen 
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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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