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Kyseessä on innovatiivinen sovellus, jolla voidaan hallita sisäänkäyntien automaattisia toimintoja käyttäjän omasta matka- tai älypuhelimesta (Andoid-
tai iOS-käyttöjärjestelmä) pelkällä puhelimen näytön hipaisulla. 
Manuaalinen käyttötila edellyttää käyttäjän vahvistusta ennen avausliikettä, kun taas automaattisessa käyttötilassa avausliike aktivoituu, kun
läpikulkuväylää lähestytään.
Mahdollisimman joustava käyttö ja modulaarisuus ajassa: Blue Entryn avulla voidaan hallita ja nimittää enintään 4 eri sisäänkäyntiä ja määrittää
kullekin manuaalinen tai automaattinen avausliike käytännön mukavuuden perusteella.
Sisäänkäyntien paras mahdollinen hallinta ja suojaus on mahdollista Bluetooth-tekniikalla toimivalla korkeatasoisella koodauksella sekä salasanoilla,
joita tarvitaan Bft-ohjausyksikköön asennettua Bluetooth-laajennuskorttia varten.
Erityisillä virransäästötoiminnoilla ("POWER SAVING FUNCT." [Android] ja "BLUETOOTH LOW ENERGY" [iOS])
Blue Entry mahdollistaa laitteen akun optimoinnin ja pitkäaikaisen keston ja takaa laitteen täyden käytettävyyden pitkällä aikavälillä.

Käyttö on helppoa ja intuitiivista – kiitos älypuhelimen sisäänkäynteihin liittyvän automaattisen tunnistustoiminnon ja
graafisen ohjausnäytön.

Kun portti aukeaa automaattisesti, avaimia tai kaukosäädintä ei enää tarvitse etsiä. Avoin sisäänkäynti helpottaa sisään
ajamista silloin, kun käsissä on jo muuta, kuten esim. ostoskassi tai moottoripyörän ohjaustanko.

Laite toimii Bluetooth-alustalla, joka löytyy suurimmasta osasta mobiililaitteita. Se takaa turvallisen sisäänkäynnin ja
toiminnon täysin ilmaisen käytön.
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SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 

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

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
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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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