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AXXEDO
Kod Nazwa Opis

D111984 AXXEDO CEREBRO 8

Advanced access control unit permitting connection of a maximum of 64 q.bo dc for
control of 8 passages. Number of cards managed: 32,000. Number of events
memorized: up to 32,000 in stand-alone mode. The unit has an Axxedo scratch card 4
for complete management of 4 passages zapamiętuje do do 32000 w wariancie
wolnostojącym zdarzeń, nawet w trybie off-line

D111960 AXXEDO CEREBRO

Rozwinięta centrala do kontroli dostępu umożliwiająca podłączenie maksymalnie 256
Q.bo DC do kontroli 32 przejść. Liczba zarządzanych kart: 32000. Liczba
zapamiętanych zdarzeń: do 32000 w wariancie wolnostojącym. Centrala wyposażona
jest w Axxedo scratch card 4 do kompletnego zarządzania 4 przejściami zapamiętuje
do do 32000 w wariancie wolnostojącym zdarzeń, nawet w trybie off-line

D113809 AXXEDO SLOT

Interfejs axxedo slot umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych AXXEDO do
komputerowego stanowiska monitoringu za pośrednictwem portu USB 2.0. Przy
pomocy interfejsu podłączonego do komputera możliwe jest
wprowadzanie/wyszukiwanie identyfikatorów występujących w bazie danych AXXEDO
SOFT umożliwia szybkie i łatwe równoczesne zapamiętywanie wielu kodów na
komputerze

D113801 AXXEDO STAND ALONE

Centrala sterująca stand-alone do systemu kontroli dostępu AXXEDO. Możliwość
włączenia trybu działania master/slave w puszcze centralized. Wejście aux do kontroli
przejazdu dzięki swoim niewielkim gabarytom może być wbudowane we wspólną
skrzynkę rozgałęźną

D111959 AXXEDO MODULE
Moduł rozbudowy 4 przejazdów do systemu kontroli dostępu AXXEDO. Periferica che
comanda 4 varchi e su cui si possono collegare 4 lettori di badge. cztery
konfigurowalne wejścia i wyjścia

D113799 AXXEDO Q.BO DC

Cyfrowy panel przyciskowy do systemu kontroli dostępu AXXEDO z czytnikiem
zbliżeniowym 125 kHz i czujnikiem oświetlenia otoczenia. Brzęczyk wielotonowy.
Klawiatura z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym 125 KHz wbudowany czujnik
zmierzchowy i podświetlana klawiatura dotykowa

D113800 AXXEDO Q.BO SA

Cyfrowy panel przyciskowy stand-alone "wszystko w jednym" z czytnikiem
zbliżeniowym 125 kHz i czujnikiem oświetlenia otoczenia. Brzęczyk wielotonowy.
Możliwość zapisu 400 różnych kodów. Wbudowane wyjścia. Klawiatura wolnostojąca
z czytnikiem zbliżeniowym 125 KHz i dwoma przekaźnikami do sterowania przejazdem
i światłem grzecznościowym urządzenie typu "wszystko w jednym" do sterowania
przejazdem

ZALECANE AKCESORIA
D110912 - COMPASS - CUSTOM ISOCARD D110914 - COMPASS - RING 

Karta zbliżeniowa standard ISO Breloczek transponderowy do kontroli dostępu

P111674 - AXXEDO SCRATCH CARD 4 P111675 - AXXEDO SCRATCH CARD 16 

Karta zdrapka z tajnym kodem umożliwiającym zarządzanie 4
przejazdami za pomocą axxedo soft

Karta zdrapka z tajnym kodem umożliwiającym zarządzanie 16
przejazdami za pomocą axxedo soft



Access control systems and hands-free devices

AXXEDO

www.bft-automation.com

ZALECANE AKCESORIA
D223078 - AXXEDO BOX D121696   - AXXEDO POWER 

Skrzynka panelu do centrali ster. Axxedo Skrzynka sterowania
wyposażona w szyny DIN Zasilacz przeł. 24 V 2 A

N999658 - AXXEDO NOISE FILTER 

Zestaw Noise Filter składa się z dwóch filtrów chroniących
urządzenia linii AXXEDO przed zakłóceniami generowanymi
przez urządzenia indukcyjne (np. cewki przekaźników, cewki
elektrozamków itp.) i zakłóceń przejściowych (szczyty napięcia)
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Innowacyjna technologia, która da Ci nową moc.

Absolutna nowość oferowana wyłącznie 
przez firmę BFT: U-Link, Universal Link, 
to ekskluzywna platforma opracowana 
przez BFT, umożliwiająca tworzenie 
ekosystemów technologicznych. W obrębie 
Home Access Automation umożliwia dialog 
z wszystkimi urządzeniami należącymi do 
systemu automatyki dostępu do domu, 
niezależnie od ich marki. W ten sposób 
oszczędzasz czas, kontrolujesz wszystko 
w prosty sposób i nie musisz się o nic 
martwić.

Czym jest U-Link?

Jest intuicyjna
Łatwa w instalacji, łatwa w obsłudze

Jest skalowalna
Umożliwia dodawanie nieograniczonej liczby urządzeń

Jest elastyczna
Umożliwia tworzenie wzajemnie połączonych ze sobą grup produktów

Jest praktyczna
Działa zarówno z połączeniem internetowym, jak i bez niego

Jest funkcjonalna
Parametry, którymi można sterować zdalnie za pośrednictwem specjalnych aplikacji
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Wszystko w jednym schemacie: odkryj tę nadzwyczajną technologię
Ta platforma, opracowana przez firmę BFT i obsługująca jej produkty, dzięki kartom 
B-Eba i odbiornikowi Clonix U-Link dostosowuje się do dowolnego protokołu i produktu 
należącego do systemów automatyki dostępu (również marek innych niż BFT i produktów 
BTF niemacierzystych U-Link) i znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach. W ten 
sposób każde urządzenie staje się inteligentne i może być łączone z innymi systemami 
dzięki językowi, który nabiera uniwersalnego charakteru.

To jedyna platforma na świecie, która umoż-
liwia tworzenie ekosystemów technologicz-
nych, oferując przy tym szeroki wachlarz 
rozwiązań dla różnych branż.
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U-Base 2
Oprogramowanie do instalacji, konserwa-
cji i wyszukiwania wszelkich usterek kom-
patybilnych siłowników U-link w łatwy i 
wygodny sposób.

U-SDK
U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki 
której systemy automatyki BFT stają się 
kompatybilne i możliwe do zintegrowania 
z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do 
monitorowania budynków.

Magistro
Innowacyjny, łatwy do zainstalowania 
system, umożliwiający zarządzanie całą 
automatyką domową w wyjątkowo 
prosty sposób.

U-Control
U-Control jest aplikacją pomagającą 
w prostej i szybkiej integracji urządzeń 
automatyki BFT w obrębie dużych 
systemów zarządzania budynkami 
(Building Management).

Blue-Entry
Technologia dotrzymująca kroku czasom, 
w którym żyjemy, ukierunkowana na co-
dzienne wymagania: dzięki zastosowaniu 
U-link teraz do otwarcia bramy domu po-
trzebny jest jedynie smartfon.

B-eba
Bezpośrednie połączenie przewodowe z 
Twoimi siłownikami.

Karty rozszerzeń B-eba umożliwiają 
podłączanie urządzeń zewnętrznych, 
takich jak komputer, smartfon i tablet, do 
siłownika BFT, do odbiornika Clonix lub 
połączenie w obrębie sieci U-Link większej 
liczby produktów BFT. Te akcesoria 
integrują się z technologią U-Link oraz 
z protokołami Bluetooth, Z-Wave, TCP/
IP, jak również umożliwiają połączenie 
szeregowe RS485. 
Urządzenie, które w pełni tłumaczy to, co 
BFT rozumie pod pojęciem wzajemnych 
połączeń.

U-LINK: PLATFORMA 
POŁĄCZENIOWA

Clonix U-Link 
Umożliwia łączenie z systemami U-Link 
produkty niemacierzyste U-Link lub produkty 
marek innych niż BFT.

Siłowniki BFT niemacierzyste U-Link lub 
produkty należące do innych marek: czy 
można je połączyć z platformą U-Link? Tak, 
dzięki odbiornikom Clonix. Akcesoria, które nie 
znają granic.
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