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AXXEDO
Kodas Pavadinimas Apraksts

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 saglabā līdz pat līdz pat 32000 notikumu
brīvi stāvošā versija  notikumiem arī bezsaistes režīmā

D111960 AXXEDO CEREBRO

Progresīva piekļuves kontroles vienība, kas ļauj pieslēgt līdz pat 256 Q.bo DC paredzēts
32 vārtu kontrolei. Vadāmo karšu skaits: 32000. Saglabāto notikumu skaits: līdz pat
32000 notikumu brīvi stāvošā versija . Kontroles vienība ir aprīkota ar Axxedo
nokasāmo karti pilnīgai 4 vārtu vadībai saglabā līdz pat līdz pat 32000 notikumu brīvi
stāvošā versija  notikumiem arī bezsaistes režīmā

D113809 AXXEDO SLOT

Per „axxedo“ lizdo sąsają galima prijungti periferinius AXXEDO įrenginius prie
kompiuterio stebėjimo stoties naudojant USB 2.0 prievadą. Naudojant prie kompiuterio
prijungtą sąsają, galima įdėti korteles arba ieškoti jų AXXEDO SOFT duomenų bazėje
ļauj ātri un vienkārši saglabāt dažādus kodus datorā

D113801 AXXEDO STAND ALONE

Atskiras AXXEDO prieigos valdymo sistemos valdymo blokas, pagrindinio ir valdomojo
įrenginio operacijų duomenys įvedami į centralized skydelį, pagalbinė prieigos taško
valdymo įvestis  pateicoties tā nelielajam izmēram, to iespējams ievietot standarta
savienojuma kārbā,

D111959 AXXEDO MODULE
AXXEDO prieigos valdymo sistemos išplėtimo modulis, 4 prieigos taškai. Periferica che
comanda 4 varchi e su cui si possono collegare 4 lettori di badge. četras
konfigurējamas ieejas un izejas

D113799 AXXEDO Q.BO DC

Skaitmeninis AXXEDO prieigos valdymo sistemos mygtukų skydelis su 125 kHz artumo
matuokliu bei aplinkos šviesos jutikliu; kelių tonų signalas. Tastatūra ar iekļautu 125
KHz bezkontakta karšu nolasītāju integrēts krēslas sensors un skārienjutīgais panelis
ar fona apgaismojumu

D113800 AXXEDO Q.BO SA

Universalus atskiras skaitmeninis mygtukų skydelis su 125 kHz artumo matuokliu bei
aplinkos šviesos jutikliu; kelių tonų signalas; saugoma 400 skirtingų kodų; integruotos
išvestys. Atsevišķa tastatūra ar 125 KHz bezkontakta karšu nolasītāju un diviem
relejiem vārtu kontrolei un fona apgaismojumu viss vienā ierīcē vārtu kontrolei

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D110912 - COMPASS - CUSTOM ISOCARD D110914 - COMPASS - RING 

ISO standarta karte ar personalizējumu melnu un baltu logo Atslēgu piekariņa transponders piekļuves kontrolei

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

Nokasāmā karte ar slepeno kodu, kas ļauj kontrolēt 4 piekļuves
punktus ar Axxedo programmatūru

Nokasāmā karte ar slepeno kodu, kas ļauj kontrolēt 16 piekļuves
punktus ar Axxedo programmatūru

D223078 - AXXEDO BOX D121696   - AXXEDO POWER 

Vadības instalācijas kārba Axxedo Valdymo dėžute su DIN
bėgeliais Pārslēgšanas jaudas padeve 24 V 2 A
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
N999658 - AXXEDO NOISE FILTER 

Trokšņa filtra komplektā ir ietverti divi filtri, kas aizsargā
AXXEDO līnijas iekārtas no induktīvo slodžu radītā trokšņa
(piem., releja spoles, elektriskā slēdža spoles, utt.) un pārejošā
trokšņa (sprieguma virsotnes)
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Jums naujų jėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal 
Link) – tai originali „Bft“ platforma, 
leidžianti kurti technologines ekosistemas. 
Šią technologiją naudojant su prieigos prie 
namų valdymo automatine įranga, ryšys 
gali būti palaikomas su visų gamintojų 
prieigos prie namų valdymo automatine 
įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be 
rūpesčių galite lengvai valdyti.

Kas yra „U-Link“?

Ji intuityviai valdoma
Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama
Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti
Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška
Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali
Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas
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Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija
Naudojamos kortelės „B-Eba“ ir imtuvas „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise 
apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio 
protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti 
ar ne BFT produktai), be to ji naudojama įvairiuose sektoriuose. Šitaip kiekvienas įrenginys 
tampa išmaniuoju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalia tapusi 
kalba.

Tai unikali platforma, kurią naudojant galima 
sukurti technologinių ekosistemų ir rasti daug 
įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių 
sprendimų.
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„U-Base 2“
Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir 
patogus techninės priežiūros atlikimas ir 
su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet 
kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK
„U-Sdk“ – tai pažangi programa, kurią 
naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas 
galima suderinti su BMS tinklais bei juose 
integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų 
stebėjimą.

„Magistro“
Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, 
kurią naudojant lengva valdyti visas namų 
automatizavimo sistemas.

„U-Control“
„U-Control“ – tai programa, padedanti 
BFT automatizavimo sistemas sparčiai 
ir lengvai integruoti didelėse pastatų 
valdymo sistemose.

„B-eba“
Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, 
išorinius prietaisus, pavyzdžiui, 
kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir 
planšetinius kompiuterius, galima prijungti 
prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ 
arba kelis „Bft“ produktus prijungti 
prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose 
naudojama technologija „U-Link“ , 
„Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, 
taip pat RS485 nuoseklioji jungtis. 
Įtaisas, kuris visiškai pateisina „Bft“ 
sujungimo tarpusavyje lūkesčius.

„U-LINK“: TARPUSAVIO 
RYŠIO PLATFORMA

„Clonix U-Link“ 
Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos 
produktus galima prijungti prie „U-link“ 
sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus 
produktus arba kitų prekės ženklų produktus 
galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos 
prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. 
Universalaus panaudojimo priedai.

„Blue-Entry“
Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis 
ir atitinka visus kasdienius poreikius: 
naudodami technologiją U-link, namų 
vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi 
tik išmaniuoju telefonu.
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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
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