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Iespēja pielāgot antenas raidīšanas zonu.
Automatizācijas manuālās vadības pogu retranslators.

Iespēja savietot ar COMPASS pieejas kontroles sitēmu un RTD CA 2048 uztvērēju.

Četru kanālu ritošā kodu uztvērējs ar 2048 kodiem un iebūvētu programmēšanas displeju. Izmantojams ar kompasu

RTD CA 2048
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PASSY
Kodas Pavadinimas Apraksts

D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO
Enkodera gala slēdzis ar papildus pievienojamu dubulto kontaktu, dubulto kabeļa
atbrīvošanas sitēmu    

D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI
Enkodera gala slēdzis ar papildus pievienojamu dubulto kontaktu, dubulto kabeļa
atbrīvošanas sitēmu    

D111456 PASSY TRANSPONDER RTD CA 2048

PASSY ANTENNA MONO PASSY ANTENNA OMNI PASSY TRANSPONDER
Strāvas padeve 14/18 V 14/18 V ---
Saite 2400-2483 MHz 2400-2483 MHz ---
Jauda 2400–2483 MHz 2400–2483 MHz ---
Darbības temperatūra
(min ) --- --- <8 dB

Inovatīva brovroku
sistēma ieejas/izejas
automātikas vadībai
pamatojoties uz
antenas raidītāju.

--- --- 433,92±0,1 MHz

Apsaugos klasė IP55 IP55 ---
Aplinkos sąlygos -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C -10 ÷ 60 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
D113674 00001 - CLONIX 2E P111465 - PROXIMA BLUE 

Ārējais divkanālu 433 MHz ritošā koda uztvērējs. 128 pozīciju
atmiņa. 24 V.

Valdymo blokų, imtuvų ir nuotolinio valdymo pultelių su
BLUETOOTH technologija sąsajos programavimas

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

Četru kanālu ritošā koda uztvērējs ar 2048 kodiem un iebūvētu
programmēšanas displeju. Izmantojams ar COMPASS

433 MHz išorinis imtuvas su 2 išvestimis su NO kontaktu.
Suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 prijungimo lizdais). 230
V maitinimo šaltinis, 2048 nuotolinio valdymo pultelių atmintis

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

433 MHz išorinis imtuvas su 3 išvestimis: 2 su NO kontaktu ir 1
su konfigūruojamu NO / NC kontaktu. Suderinamas su U-LINK
protokolu (su 3 prijungimo lizdais). 230 V maitinimo šaltinis,
2048 nuotolinio valdymo pultelių atmintis
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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.



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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