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AXXEDO
Code Naam Beschrijving

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 slaat tot tot 32000 in stand-alone 
gebeurtenissen op ook in offline modaliteit

D111960 AXXEDO CEREBRO

Geavanceerde bedieningscentrale voor toegangscontrole waarop maximaal 256 Q.bo
DC voor de controle van 32 ingangen aangesloten kunnen worden. Aantal beheerde
kaarten: 32000. Aantal in het geheugen opgeslagen gebeurtenissen: tot 32000 in
stand-alone . De centrale wordt geleverd met Axxedo scratch card 4 voor het
volledige beheer van 4 ingangen slaat tot tot 32000 in stand-alone  gebeurtenissen
op ook in offline modaliteit

D113809 AXXEDO SLOT

Met de Axxedo-interface-sleuf kan de AXXEDO randapparatuur aangesloten worden op
een toezicht-PC met gebruik van een USB 2.0 poort. Met behulp van de op de PC
aangesloten interface wordt het mogelijk kaarten in te voeren/op te zoeken die
aanwezig zijn in de database van de AXXEDO SOFT hiermee kunnen snel en
gemakkelijk verschillende codes tegelijk opgeslagen worden op pc

D113801 AXXEDO STAND ALONE

Bedieningscentrale stand-alone voor toegangscontrolesysteem AXXEDO. Werking
master-slave die geplaatst kan worden in doos centralized. Ingang aux
toegangscontrole kan geplaatst worden in een gewone verdeeldoos dankzij zijn
beperkte afmetingen

D111959 AXXEDO MODULE
Uitbreidingsmodule 4 doorgangen voor toegangscontrolesysteem AXXEDO. Periferica
che comanda 4 varchi e su cui si possono collegare 4 lettori di badge. vier
configureerbare ingangen en vier uitgangen

D113799 AXXEDO Q.BO DC

Digitaal toetsenbord voor toegangscontrolesysteem AXXEDO met proximiteitslezer
125 kHz en omgevingslichtsensor, meertonige zoemer. Toetsenbord met ingebouwde
naderingslezer 125 KHz ingebouwde schemersensor en touch-toetsenbord met
achtergrondverlichting

D113800 AXXEDO Q.BO SA

Digitaal stand-alone toetsenbord "all in one" met proximiteitslezer 125 kHz en
omgevingslichtsensor, meertonige zoemer, opslag in het geheugen van 400
verschillende codes. Geïntegreerde uitgangen. Standalone toetsenbord met
naderingslezer 125 KHz en twee relais voor de bediening van een toegangspunt en
een welkomstlampje apparaat all in one voor de bediening van een toegangspunt

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D110912 - COMPASS - CUSTOM ISOCARD D110914 - COMPASS - RING 

Naderingskaart standaard ISO Sleutelhanger met transponder voor toegangscontrole

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

Kraskaart met geheime code waarmee 4 toegangen beheerd
kunnen worden met behulp van Axxedo software

Kraskaart met geheime code waarmee 16 toegangen beheerd
kunnen worden met behulp van Axxedo software
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D223078 - AXXEDO BOX D121696   - AXXEDO POWER 

Vierkante doos voor bedieningscentrales. Bedieningskast
voorzien van DIN-streepjes Voedingsapparaat switching 24 V 2 A

N999658 - AXXEDO NOISE FILTER 

De kit Noise Filter bestaat uit twee filters die de apparaten van
de lijn AXXEDO beveiligen tegen storingen veroorzaakt door
inductieve belastingen (voorbeeld: relaisbobines, bobines
elektrische sloten, enz.) en door transistoren (spanningspieken)
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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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