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Innovatieve toepassing voor het eenvoudig beheren van automatische ingangen via uw eigen mobiele telefoon of smartphone (Android en iOS), via één
tik op het scherm van uw telefoon. 
Handmatige functionering waarbij voor het openen de gebruiker om bevestiging wordt gevraagd; automatische functionering waarbij het hek wordt
geopend zodra de doorgang wordt benaderd.
Maximale gebruiksflexibiliteit en modaliteit: met Blue Entry kunt u maximaal 4 verschillende toegangen controleren en een naam geven en kunt u elke
toegang voorzien van de automatische/handmatige wijze van opening.
Maximale controle en beveiliging van de toegangen dankzij een hoge codering van de gegevens door middel van Bluetooth en het wachtwoord voor
toegang tot de Bluetooth-uitbreidingskaart die in de centrale van Bft is geïnstalleerd.
Met de speciale functie “POWER SAVING FUNCT. (Android) en BLUETOOTH LOW ENERGY  (iOS)”, kan Blue Entry de batterijduur van het apparaat
optimaliseren en verlengen en de duurzame werking ervan garanderen.

Eenvoudige en intuïtieve werking dankzij de automatische herkenning van de toegangspoort door de smartphone en de
grafische gids.

De functie van automatische opening van de poort zorgt ervoor dat er niet meer naar sleutels of afstandsbedieningen
gezocht hoeft te worden, door de opening van de toegangspoort en een gemakkelijke toegang mogelijk te maken wanneer
men bijvoorbeeld de handen nodig heeft voor de boodschappen of wanneer men een motorfiets bestuurt.

Werking op het Bluetooth-platform, aanwezig op de meeste mobiele apparaten, dat de veiligheid van de toegang garandeert
en de volledig kosteloze werking mogelijk maakt.
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De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van 
Bft: U-Link, Universal Link, is een 
exclusief Bft-platform waarmee 
technologische ecosystemen kunnen 
worden gecreëerd. Hiermee kan in de 
Home Access Automation met alle 
automatiseringssystemen van de 
toegangen van het huis van elk merk 
worden gecommuniceerd. Op deze manier 
bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig 
gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Wat is U-Link?

Intuïtief 
Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar 
Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel
Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch 
Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel 
Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen
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Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie
Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba -kaarten 
en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct 
aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende 
sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan 
andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

Een uniek platform in de wereld waarmee 
technologische ecosystemen kunnen worden 
gecreëerd met een uitgebreid aanbod aan 
oplossingen voor diverse sectoren.
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U-Base 2
Een software voor de installatie, de 
uitvoering van het onderhoud en het 
gemakkelijk en comfortabel opsporen 
van storingen van de compatibele U-link-
toestellen.

U-SDK
U-Sdk is de innovatieve applicatie die de 
geautomatiseerde installaties van Bft 
compatibel en gemakkelijk te integreren 
maakt met een BMS-beheersnetwerk 
voor de supervisie van gebouwen.

Magistro
Een innovatief en gemakkelijk te 
installeren systeem waarmee alle 
huisautomatiseringen zeer eenvoudig 
kunnen worden beheerd.

U-Control
U-Control is de toepassing die de 
automatiseringen van BFT compatibel 
en gemakkelijk te integreren maakt met 
grote building management-systemen.

Blue-Entry
Moderne technologie met oog voor 
de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik 
van U-link kan de poort thuis nu met de 
smartphone worden geopend.

B-eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-eba-expansiekaarten 
kunnen externe systemen, zoals pc's, 
smartphones en tablets op een Bft-
toestel of een Clonix-ontvanger worden 
aangesloten of kunnen meerdere 
producten van BFT in een U-Link-
netwerk worden aangesloten. Deze 
accessoires vormen een aanvulling op de 
U-Link-technologie en op de Bluetooth-
protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de 
seriële RS485-aansluiting. 
Een systeem dat volledig overbrengt wat 
Bft met interconnectiviteit bedoelt.

U-LINK: ONDERLING 
VERBINDINGSPLATFORM

Clonix U-Link 
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of 
Bft-producten zijn met de U-Link-systemen 
worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link 
toestellen of producten van andere merken 
op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij 
de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen 
limieten kennen.
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