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Izstrādāts saskaņā ar uzstādītāja vajadzībām, lai atvieglotu sistēmas vadību un uzturēšanu, inovatīvā U-Base programmatūra ļauj darboties tiešsaistē,
atjaunojot datus tieši sistēmā vai off-line režīmā. 
Sistemai veikti būtina B EBA tinklų sąsajos plėtinio kortelė, prijungta prie valdymo prietaiso ir palaikanti sąsaja net belaidžiu ar nuotoliniu būdu per Bft
valdymo įrenginius (suderinama su U-Link). 
Galvenās funkcijas ietver iespēju attēlot un rediģēt vadības bloka parametrus un loģiku, kā arī apskatīt reģistrēto trauksmju sarakstu. Ar tūlītēju
grafisko interfeisu tiek uzraudzītas arī visas motora funkcijas un parametri, norādot arī motora stāvokli reālā laikā.

Programmatūra nodrošina lietotājam draudzīgu pārvaldību pat ļoti sarežģītā tīkla sistēmā.

Visas funkcijas un parametrus viegli pārskatīt un rediģēt datorā. GUI ļauj lietotājam pārskatīt ātruma un cikla līknes reālajā
laikā.

Pateicoties U-Base mobilai versijai, ir iespējams vadīt sistēmas arī attālināti, izmantojot Android viedtālruni vai planšetdatoru.
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PRIVALUMAI

Jis suteikia galimybę prisijungti, naujinti duomenis tiesiai prijungtoms sistemoms arba autonominiu režimu, valdydami informaciją vietinėje PC duomenų
bazėje arba mobiliajame įrenginyje, kuriame ji įdiegta.
Sistema taip pat suteikia galimybę belaidžiu arba nuotoliniu būdu valdyti „Bft" valdiklius (suderinamus su „U-Link"). Taip pat galima rodyti ir redaguoti
valdiklio parametrus ir logikos nustatymus bei peržiūrėti įspėjimų žurnalą.
Ji suteikia galimybę nuotoliniu būdu programuoti nuotolinius valdiklius arba „nuosekliai" programuoti sistemos nuotoliniu valdymo blokus.
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U-BASE
Kodas Pavadinimas Apraksts

P111510 U-BASE 2 PC
Bft kontrolės prietaisų ir imtuvų valdymas ir programavimo programinė
įranga. Versija, skirta AK ir Bluetooth ryšiui 

P111718 U-BASE CLOUD 10
Programinės įrangos licenzija U-Base 2 sistemos duomenims tvarkyti per
debesį. Galima valdyti 10 sistemų. 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY P111469 - B EBA BLUE  GATEWAY 

Papildomų funkcijų kortelė, suteikianti galimybę prijungti „U-link"
įrenginį prie namų „Wi-Fi" tinklo. Prijungtus valdiklius galima
valdyti nuotoliniu būdu, naudojant „U-control" programėlę
„Android" ir „iOS" išmaniuosiuose telefonuose.

Paplašinājuma bloks BLUETOOTH savienojuma vadībai

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

GATEWAY paplašinājuma karte RS 485 savienojuma vadībai
Pagarinājuma plate centrālās vadības  pieslēgšanai pie kontroles
vadības

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

Vartų papildymo kortelė, kuria galima prijungti TCP/IP tinklų
automatizavimo sistemas, naudojant „U-Link" lizdą. Ji valdo iki
120 „U-Link" įrenginių, prijungtų B EBA RS-485 sąsaja.

Tālvadības pulšu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu
vadu vai Bluetooth savienojumu.

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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Jums naujų jėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal 
Link) – tai originali „Bft“ platforma, 
leidžianti kurti technologines ekosistemas. 
Šią technologiją naudojant su prieigos prie 
namų valdymo automatine įranga, ryšys 
gali būti palaikomas su visų gamintojų 
prieigos prie namų valdymo automatine 
įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be 
rūpesčių galite lengvai valdyti.

Kas yra „U-Link“?

Ji intuityviai valdoma
Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama
Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti
Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška
Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali
Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas
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Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija
Naudojamos kortelės „B-Eba“ ir imtuvas „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise 
apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio 
protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti 
ar ne BFT produktai), be to ji naudojama įvairiuose sektoriuose. Šitaip kiekvienas įrenginys 
tampa išmaniuoju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalia tapusi 
kalba.

Tai unikali platforma, kurią naudojant galima 
sukurti technologinių ekosistemų ir rasti daug 
įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių 
sprendimų.
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PRODUKTAI

„U-Base 2“
Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir 
patogus techninės priežiūros atlikimas ir 
su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet 
kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK
„U-Sdk“ – tai pažangi programa, kurią 
naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas 
galima suderinti su BMS tinklais bei juose 
integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų 
stebėjimą.

„Magistro“
Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, 
kurią naudojant lengva valdyti visas namų 
automatizavimo sistemas.

„U-Control“
„U-Control“ – tai programa, padedanti 
BFT automatizavimo sistemas sparčiai 
ir lengvai integruoti didelėse pastatų 
valdymo sistemose.

„B-eba“
Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, 
išorinius prietaisus, pavyzdžiui, 
kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir 
planšetinius kompiuterius, galima prijungti 
prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ 
arba kelis „Bft“ produktus prijungti 
prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose 
naudojama technologija „U-Link“ , 
„Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, 
taip pat RS485 nuoseklioji jungtis. 
Įtaisas, kuris visiškai pateisina „Bft“ 
sujungimo tarpusavyje lūkesčius.

„U-LINK“: TARPUSAVIO 
RYŠIO PLATFORMA

„Clonix U-Link“ 
Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos 
produktus galima prijungti prie „U-link“ 
sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus 
produktus arba kitų prekės ženklų produktus 
galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos 
prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. 
Universalaus panaudojimo priedai.

„Blue-Entry“
Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis 
ir atitinka visus kasdienius poreikius: 
naudodami technologiją U-link, namų 
vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi 
tik išmaniuoju telefonu.



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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