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מערכת ללא מגע יד חדשנית לניהול האוטומטי של כניסותיציאות מבוססת פשוט על קרבה לאנטנה.
PASY להיות יכול רחוק בשלט כפתור על לחיצה פשוט אפילו שבם למצבים האידאלית המערכת והיא ,ובטוחה אמינה הוא
לא נוחה או מסוכנת, כגון נקודות גישת לאופנוע, כניסות יציאות מלגזה או רמפות לטעינת משאית.

האפשרות של התאמת טווח תחום הפעלת האנטנה.

.2048 CA RTD באמצעות מקלט COMPASS ניתן לשלב אותה עם מערכת בקרת גישה

טרנספונדר עם כפתור שליטה ידנית של אוטומציה.
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PASSY
קוד שם תיאור

D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO  BFT התקני בקרה , ללא מגע יד, תואמים גם למערכות שלא של

D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI  BFT התקני בקרה , ללא מגע יד, תואמים גם למערכות שלא של

D111456 PASSY TRANSPONDER טרנספונדר עם כפתור שליטה ידנית של אוטומציה.

PASSY ANTENNA MONO PASSY ANTENNA OMNI PASSY TRANSPONDER
ספק כוח 14/18 V 14/18 V ---
כניסת זרם Typ 3W Max 6W Typ 3W Max 6W ---
פס MHz 2483 2400 עד MHz 2483 2400 עד ---
הספק --- --- dB 8 עד
תדר --- --- 433.92±0.1 MHz
דרגת הגנה IP55 IP55 ---
תנאי סביבה -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C -10 ÷ 60 °C

אביזרים מומלצים
D113674 00001 - CLONIX 2E P111465 - PROXIMA BLUE 

מקלט דו-ערוצי עם קידוד מתגלגל חיצוני, 433
MHz. 24 זינה .מקומות 128 בעל זיכרון V.

תכנת ידני אוניברסלי ליחידות בקרה, מקלטים
ושלטי רחוק באמצעות הטכנולוגיה טכנולוגיה
BLUETOOTH

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

מקלט בעל אבעה ערוצים בקוד מתגלגל עם 2048
קודים ותצוגת תכנות מובנית. ניתן להשתמש עם
COMPASS.

מקלט חיצוני MHz 433 בעל 2 ערוצים עם 2 יציאות
מגע NO. תואם לפרוטוקול LINK-U (עם 3 חריצי
חיבור). ספק כוח V 230, זיכרון של 2048-שורות

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

NO עם32 יציאות: 2 עם מגע MHz 433 מקלט חיצוני
ואחד עם מגע NC/NO ניתן להגדרה. תואם
לפרוטוקול LINK-U (עם 3 חריצי חיבור). ספק כוח
230 V, שורות-2048 של זיכרון
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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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