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Sadece antenin yakınından geçmek suretiyle geçitlerin otomatik olarak yönetilmesini sağlayan yenilikçi eller serbest kumanda sistemi.
Güvenilir ve emniyetli Passy, uzaktan kumandanın bir tuşuna tek bir dokunuşun dahi rahatsızlık verici veya tehlikeli olabileceği tüm uygulamalar için
idealdir; motorsiklet geçitleri, forklift geçitleri veya kamyon yükleme rampaları gibi.

Antenin kapsama alanını ayarlama imkanı.

RTD CA 2048 alıcı aracılığıyla COMPASS geçiş kontrol sistemine entegre edilebilir.

Otomasyonun manuel kumandası için tuşlu aktarıcı.
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Kod Ad Açıklama

D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO Eller serbest kumanda aygıtı, BTF olmayan mekanizmalarla da uyumludur 

D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI Eller serbest kumanda aygıtı, BTF olmayan mekanizmalarla da uyumludur 

D111456 PASSY TRANSPONDER Otomasyonun manuel kumandası için tuşlu aktarıcı.

PASSY ANTENNA MONO PASSY ANTENNA OMNI PASSY TRANSPONDER
Besleme 14/18 V 14/18 V ---
Emilim Typ 3W Maks. 6W Typ 3W Maks. 6W ---
Bant 2400-2483 MHz 2400-2483 MHz ---
Güç --- --- <8 dB
Frekans --- --- 433,92±0,1 MHz
Koruma derecesi IP55 IP55 ---
Çevre koşulları -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C -10 ÷ 60 °C

ÖNERILEN AKSESUARLAR
D113674 00001 - CLONIX 2E P111465 - PROXIMA BLUE 

İki kanallı dış mekan tipi alıcı 433 MHz rolling code. 128 konumlu
hafıza. 24 V.

Kumanda santralleri için evrensel avuçiçi programlayıcı,
BLUETOOTH teknolojili alıcılar ve uzaktan kumandalar

D113671 00002 - RTD CA 2048 D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 

2048 rolling code şifreli, entegre programlama göstergeli dört
kanallı alıcı COMPASS ile kullanılabilir

433 MHz harici al?c?, NO kontakl? 2 ç?k?? ile donat?lm??t?r.
U-LINK protokolü ile uyumludur (3 adet ba?lant? yuvas? ile
donat?lm??t?r). Besleme 230 V

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

433 MHz harici al?c?, 3 ç?k?? ile donat?lm??t?r: 2 adet NO
kontak ve bir adet yap?land?r?labilir NO/NC kontak. U-LINK
protokolü ile uyumludur (3 adet ba?lant? yuvas? ile
donat?lm??t?r). Besleme 230 V
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Yeni bir güç veren yenilikçi teknoloji

Mutlak ve eşsiz bir Bft yeniliği: U-Link, 
Universal Link, teknolojik ekosistemler 
oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir 
platformdur. Home Access Automation 
kapsamında hangi markaya ait olursa 
olsun, tüm ev erişim otomasyon 
cihazlarıyla iletişim kurulmasını sağlar. 
Böylece zamandan tasarruf ederken, her 
şeyi kolayca kontrol edersiniz ve her türlü 
düşünceden kurtulursunuz.

U-Link Nedir?

Sezgisel
Montajı ve kullanımı kolay

Ölçeklendirilebilir
Sınırsız sayıda cihaz eklemenize imkan tanır

Esnektir
Birbirine bağlı ürünlerden gruplar oluşturmanızı sağlar

Ppratiktir
Web erişimi ile veya olmadan çalışır

Fonksiyoneldir
Parametreler, özel uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir
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Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin
Bft ürünlerini içeren bu platform, B-Eba kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde her 
türden erişim otomasyon protokolüne ve ürününe adapte edilebilir (U-Link özellikli 
olmayan BFT ürünleri veya Bft'ye ait olmayan ürünler de dahil) ve farklı sektörlerde 
uygulama alanı bulur. Böylece her cihaz, akıllı bir cihaza dönüşür ve evrensel bir dil 
sayesinde diğer sistemlere de bağlanabilir.

Farklı sektörler için geniş bir çözüm 
yelpazesi sunarak teknolojik ekosistemler 
oluşturulmasına olanak sağlayan dünyada 
benzeri olmayan bir platformdur.

U-SDK

HO
M

E 
AC

CE
SS

 A
UTOMATION BUILDING ACCESS AUTOM

ATIO
N

 

URBAN ACCESS AUTOMATION
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U-Base 2
Kurulum, bakım için ve uyumlu U-Link 
operatörlerinin her arızasını kolay ve rahat 
bir şekilde belirlemek için tasarlanmış bir 
yazılım.

U-SDK
U-Sdk, Bft otomatizmalarını binaların 
denetimi için bir BMS yönetim ağı ile 
uyumlu ve kolaylıkla entegre edilebilir 
kılan yenilikçi bir uygulamadır.

Magistro
Tüm ev otomasyonlarının ileri derecede 
kolay bir biçimde yönetilmesini sağlayan 
yenilikçi ve kurulumu kolay bir sistem.

U-Control
U-Control, BFT otomasyonlarının büyük 
bina yönetimi sistemleri ile kolay ve 
hızlı entegrasyonuna yardımcı olan bir 
uygulamadır.

B-eba
Operatörleriniz için doğrudan hat.

B-eba genişletme kartları, pc, akıllı 
telefon ve tablet gibi harici cihazları 
bir Bft operatörüne, bir Clonix alıcısına 
bağlamayı veya bir U-Link iletişim ağına 
birden fazla Bft ürününü bağlamayı 
sağlar. Bu donanımlar, T-Link teknolojisine 
ve RS485 dizisel bağlantı haricinde 
Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP protokollerine 
entegre olurlar. 
Arabağlantı konusunda Bft’nin söylemek 
istediği her şeyi aktaran bir aygıt.

U-LİNK: ARA-BAĞLANTI 
PLATFORMU

Clonix U-Link 
U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye 
ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine 
bağlanmasını sağlar.

U-Link özelliği olmayan Bft operatörleri veya 
diğer markalara ait bir ürün: bunları U-Link’e 
bağlamak mümkün mü? Evet, Clonix alıcıları 
sayesinde. Sınır tanımayan aksesuarlar.

Blue-Entry
Zamanı arkasında bırakan ve günlük 
gereksinimlerinize özen gösteren bir 
teknoloji: U-Link kullanımı sayesinde ev 
kapısını açmak için kendi akıllı telefonunuz 
yeterli olacaktır.



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
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