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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. 
Lai darbotos, sistēmai nepieciešams ierīkot B EBA vārtu paplašinājuma karti, kas savienota ar kontroles vienību un ļauj nodrošināt bezvadu vai
attālināto savienojumu ar Bft vienībām (kas savietojamas ar 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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PRIEKŠROCĪBAS

Nodrošina iespēju izveidot pieslēgumu un atjaunināt datus tieši pieslēgtajās sistēmās vai bezsaistes režīmā, izmantojot informāciju no vietējās datu
bāzes, kas atrodas datorā vai mobilajā ierīcē, kurā tā ir uzstādīta.
Sistēma pieļauj arī veidot saskarni bezvadu vidē vai attālināti ar Bft vadības blokiem (savietojami ar U-Link). Tāpat ir iespējams apskatīt un rediģēt
vadības bloku parametrus un loģikas iestatījumus, kā arī apskatīt trauksmju sarakstu.
Iespējams veikt sistēmas attālinātās vadības attālināto programmēšanu vai attālināto vadības bloku "seriālo" programmēšanu.
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U-BASE
Kods Nosaukums Apraksts

P111510 U-BASE 2 PC
Vadības un programmēšanas programmatūra „Bft“ vadības bloki un uztvērēji.
Versija datoriem, Bluetooth savienojums 

P111718 U-BASE CLOUD 10
U-Base 2 sistēmas datu programmatūras licencēšanas pārvaldība tiek
nodrošināta caur mākoņpakalpojumu. Tas ļauj uzturēt 10 sistēmas. 

IETEICAMIE PIEDERUMI
P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY P111469 - B EBA BLUE  GATEWAY 

Paplašinājuma karte ļauj pieslēgt U-Link ierīci pie mājokļa Wi-Fi
tīkla. Pieslēgtos operatorus iespējams pārvaldīt attālināti,
izmantojot U-Control lietotni, kas paredzēta Android un iOS
viedtālruņiem.

Paplašināšanas plate BLUETOOTH savienojuma pārvaldībai

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

GATEWAY paplašināšanas karte RS 485 savienojuma
pārvaldībai

Pagarinājuma plate centrālās vadības  pieslēgšanai pie kontroles
vadības

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

Vārtejas paplašināšanas karte, lai pieslēgtu automatizācijas
sistēmas TCP/IP tīklos, izmantojot „U-Link“ slotu. Tā pārvalda
līdz 120 „U-Link“ ierīces, kas pieslēgtas, izmantojot „B EBA
RS-485 Link“.

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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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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