
PASSY



Access control systems and hands-free devices

PASSY

www.bft-automation.com

Inovacní ovládací systém handsfree, který umožnuje automatické rízení pruchodu pouhou chuzí v blízkosti antény.
Systém Passy je spolehlivý i bezpecný, a je to ideální systém pro všechny instalace, u kterých muže být i stisknutí tlacítka dálkového ovladace
nepohodlné nebo dokonce nebezpecné, jako napríklad u prujezdu pro motocykly, vysokozdvižné vozíky nebo nakládací rampy kamionu.

Možnost regulace rozsahu antény.

Lze integrovat do systému pro kontrolu přístupu COMPASS přes přijímač RTD CA 2048.

Transpondér s tlačítkem pro ruční ovládání automatizace.
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PASSY
Kód Název Popis

D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO Bezkontaktní ovládací zarízení, kompatibilní také s jinými systémy než BFT 

D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI Bezkontaktní ovládací zarízení, kompatibilní také s jinými systémy než BFT 

D111456 PASSY TRANSPONDER Transpondér s tlačítkem pro ruční ovládání automatizace.

PASSY ANTENNA MONO PASSY ANTENNA OMNI PASSY TRANSPONDER
Napájení 14/18 V 14/18 V ---
Príkon Typ 3W max 6W Typ 3W max 6W ---
Pásmo 2400-2483 MHz 2400-2483 MHz ---
Výkon --- --- <8 dB
Frekvence --- --- 433,92±0,1 MHz
Stupen ochrany IP55 IP55 ---
Okolní podmínky
(max.) -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C -10 ÷ 60 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
D113674 00001 - CLONIX 2E P111465 - PROXIMA BLUE 

Externí 433 MHz dvoukanálový prijímac s rolling code Pamet se
128 pozicemi. 24 V.

Rucní univerzální programátor pro rídicí jednotky, prijímace a
dálkové ovladace s technologií BLUETOOTH

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

4kanálový prijímac s pametí pro 2048 kódu s rolling code,
zabudovaný programovací displej, použitelný se systémem
COMPASS

Externí přijímač 433 MHz se 2 výstupy s spínacím kontaktem.
Kompatibilní s protokolem U-LINK (s 3 spojovacími sloty).
Napájení 230 V, paměť 2048 dálk. příkazů

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

Externí přijímač 433 MHz se 3 výstupy: 2 se spínacím kontaktem
a 1 konfigurovatelným spínací/rozpínací. Kompatibilní s
protokolem U-LINK (s 3 spojovacími sloty). Napájení 230 V,
paměť 2048 dálk. příkazů
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Inovativní technologie, která zvýší vaši moc

Absolutní novinka, výlučně v Bft: U-Link, 
Universal Link je exkluzivní platforma Bft, 
která umožňuje vytvářet technologické 
ekosystémy. V systému Home Access 
Automation umožňuje komunikaci se 
všemi zařízeními automatizace přístupu 
do bytu, bez ohledu na značku. Tímto 
způsobem ušetříte čas, všechno jednoduše 
zkontrolujete a zbavíte se všech starostí.

Co je U-Link?

Je intuitivní
Snadná instalace, snadné používání.

Je škálovatelná
Umožňuje přidávat neomezený počet zařízení

Je flexibilní
Umožňuje vytvářet skupiny vzájemně propojených výrobků

Je praktická
Funguje s připojením k webu nebo bez něho

Je funkční
Parametry kontrolovatelné na dálku prostřednictvím specializovaných aplikací
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Vše v jednom schématu: objevte pozoruhodnou technologii
Tato vlastnická platforma charakterizuje výrobky BFT díky modulům B-Eba a přijímači 
Clonix U-Link, přizpůsobí se jakémukoli protokolu a výrobku automatizovaného přístupu (i 
výrobky Bft původně bez U-Link nebo jiné výrobky než BFT) a nachází uplatnění v různých 
odvětvích. Každé zařízení se tak změní na inteligentní a může být propojeno s dalšími 
systémy, díky jazyku, který se stane univerzálním.

Platforma jedinečná na celém světě, která 
vám umožní vytvářet technologické ekosys-
témy a nabídne širokou škálu řešení pro růz-
ná průmyslová odvětví.
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U-Base 2
Software pro snadnou a komfortní insta-
laci, údržbu a detekci jakékoli poruchy v 
činnosti pohonů kompatibilních s U-link.

U-SDK
U-String je inovativní aplikace, díky níž jsou 
automatické systémy BFT kompatibilní 
a snadno zapojitelné do správcovské sítě 
BMS pro kontrolu budov.

Magistro
Inovativní a snadná instalace, který vám 
umožní spravovat veškerou domácí 
automatizaci s naprostou lehkostí.

U-Control
U-Control je aplikace, která umožňuje 
snadnou a rychlou integraci automatizací 
BFT ve velkých systémech řízení budov.

B-eba
Přímá linka na vaše pohony.

Rozšiřující moduly B-eba umožňují připo-
jení externích zařízení, jako jsou počítače, 
smartphony a tablety k pohonu Bft, k pří-
jímači Clonix nebo připojení více výrobků 
Bft do sítě U-Link. Toto příslušenství se in-
tegruje do technologie U-Link a protokolů 
Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, jakož i k sério-
vému rozhraní RS485. 
Zařízení, které je dokonalým ztělesněním 
propojenosti Bft.

U-LINK: PROPOJOVACÍ 
PLATFORMA

Clonix U-Link 
Umožňuje připojit k systémům U-Link výrob-
ky původně bez U-Link nebo výrobky jiných 
značek než Bft.

Pohony Bft původně bez U-Link nebo 
výrobek patřící k jiným značkám: dají se 
připojit k U-Link? Ano, díky přijímačům Clonix. 
Příslušenství, které nezná limity.

Blue-Entry
Technologie držící krok s dobou a vníma-
vá vůči každodenním potřebám: využitím 
technologie U-link nyní stačí pro otevření 
brány u domu jenom chytrý telefon.



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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