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Innovatief handsfree bedieningssysteem voor automatisch beheer van doorgangen bij het passeren in de buurt van de antenne.
Passy, betrouwbaar en veilig, is het ideale systeem voor alle toepassingen waarbij een druk op de afstandsbediening lastig of gevaarlijk kan zijn, zoals
toegangen voor motorfietsen, doorgangen voor heftrucks of laadhellingen voor vrachtwagens.

Mogelijkheid om het interventiebereik van de antenne te regelen.

Kan geïntegreerd worden in het toegangscontrolesysteem COMPASS met behulp van de ontvanger RTD CA 2048.

Transponder met drukknop voor handmatige bediening van de automatisering.
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Code Naam Beschrijving

D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO
Handsfree bedieningssysteem, tevens compatibel met installaties van een ander merk
dan BFT 

D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI
Handsfree bedieningssysteem, tevens compatibel met installaties van een ander merk
dan BFT 

D111456 PASSY TRANSPONDER Transponder met drukknop voor handmatige bediening van de automatisering.

PASSY ANTENNA MONO PASSY ANTENNA OMNI PASSY TRANSPONDER
Voeding 14/18 V 14/18 V ---
Opname Typ 3W Max 6W Typ 3W Max 6W ---
Band 2400-2483 MHz 2400-2483 MHz ---
Vermogen --- --- <8 dB
Frequentie --- --- 433.92±0.1 MHz
Beschermingsgraad IP55 IP55 ---
Omgevingscondities -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C -10 ÷ 60 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
D113674 00001 - CLONIX 2E P111465 - PROXIMA BLUE 

2-kanaal ontvanger voor buiten 433 MHz rolling code. Geheugen
met 128 posities. 24 V.

Universele draagbare programeereenheid voor besturingen,
ontvangers en afstandsbedieningen met bleutooth technologie

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

4-kanaal ontvanger rolling code 2048 codes met
programmeerdisplay. Te gebruiken met COMPASS

Externe ontvanger 433 MHz uitgerust met 2 uitgangen met
NO-contact. Compatibel met het U-LINK-protocol (uitgerust
met 3 verbindingsslots). Voeding 230 V

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

Externe ontvanger 433 MHz uitgerust met 3 uitgangen: 2 met
NO-contact en een NO/NC te configureren contact. Compatibel
met het U-LINK-protocol (uitgerust met 3 verbindingsslots).
Voeding 230 V
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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.



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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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
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