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Vastavalt paigaldaja spetsiifilistele, lihtsa halduse ja süsteemide hoolduse vajadustele projekteeritud uuenduslik U-Base tarkvara pakub kiiret ja
intuitiivset kasutajaliidest ning võib töötada võrgus, uuendades andmeid vahetult ühendatud süsteemides või võrguväliselt, kasutades olemasolevat
teavet selle arvuti kohalikus andmebaasis, kuhu see on paigaldatud. 
Süsteemi talitluseks on vaja paigaldada Gateway laienduskaart, mis tuleb juhtseadmega ühendada. Süsteem toetab kasutajaliidest, mis on juhtmeta
või mida juhitakse eemalt Bft juhtseadmetega (U-Linkiga ühilduvad). 
Põhifunktsioonide hulka kuuluvad juhtseadme parameetrite ja loogika kuvamine ja muutmine, nagu ka salvestatud häirete vaatamine. Kiire graafilise
liidese kaudu jälgitakse reaalajas ka kõiki mootorite funktsioone ja parameetreid, kuvatakse piirvoolu, kasutatud voolu ja käituri asendit.

Tarkvara sisaldab isegi väga keerukate võrgustike puhul kasutajasõbralikku juhendit. 

Kõiki funktsiooni ja parameetreid on nüüd kerge üle vaadata ja muuta oma arvutist. GUI võimaldab kasutajal vaadata ka
kiiruse ja neeldumis kõverat reaalajas. 

Tänu U-Base Mobile versioonile on võimalikk süsteeme halalta ka kaugemalt, kasutades selleks Android nutitelefoni või 
tahvelarvutit:
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Kood Nimi Kirjeldus

P111510 U-BASE 2 PC
Haldus- ja programmeerimistarkvara Bft juhtseadmetele ja vastuvõtjatele.
Versioon arvutile, Bluetooth-ühendusega 

P111718 U-BASE CLOUD 10
Tarkvaralitsents U-Base 2 süsteemi andmete haldamiseks pilveteenuse kaudu.
Võimaldab 10 süsteemi haldamist. 

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD
P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY P111469 - B EBA BLUE  GATEWAY 

Laiendplaat U-Linki ühendamiseks kodusesse Wi-Fi-võrku.
Ühendatud juhte saab juhtida isegi kaugelt, kasutades Androidi
ja iOS-i nutitelefonide jaoks saadaolevat U-Controli rakendust.

Laienduspaneel BLUETOOTH ühendushaldus

P111530 - B EBA RS 485 GATEWAY P111468 - B EBA RS 485 LINK 

GATEWAY laienduskaart RS 485 ühenduse juhtimisele Laienduspaneel perioodijuhthaldusega keskjuhtide ühendusele

D113805 00002 - B EBA TCP/IP GATEWAY P111529 - U-PROG 

Gateway laienduskaart automaatikasüsteemide ühendamiseks
TCP/IP võrkudesse U-Linki pilu kaudu. Haldab kuni 120 U-Linki
seadet, mis on ühendatud B EBA RS-485 Linki kaudu.

Programmeerija raadiouhtseadme ja vastuvõtjatele koos
võimalusega ühendada juhtmega või Bluetoothi kaudu

D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

433 MHz external receiver, compatible with U-LINK protocol
(features 3 connection ports). 230 V power supply, can store
up to 2,048 remote controls

433 MHz external receiver via 3 outputs: 2 with NO contact and
one with configurable NO/NC contact. Compatible with U-LINK
protocol (features 3 connection ports). 230 V power supply,
can store up to 2,048 remote controls
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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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