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Oldukça yoğun kullanıma yönelik, mesken tipi, sanayi tipi veya site tipi her türlü uygulamaya uygun oleodinamik zemin
altı operatörler.
Kompakt ve dayanıklı olup, azami 3.5 metre genişliğinde ve 800 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapılarının
otomasyonunu sağlayabilirler.
Ters çevrilebilir veya ters çevrilemez versiyonlarda, açılma ve kapanmada yavaşlatmalı veya yavaşlatmasız ve azami
180° açılma açıları ile tedarik edilebilirler.

SUB 
Kod Ad Açıklama

P930026 00001 SUB DX 1.8 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için  zemin altı ters çevrilemez tipte oleodinamik
operatör. Manevra süresi 24 sec.

P930026 00002 SUB SX 1.8 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için zemin altı ters çevrilemez tipte oleodinamik
operatör. Manevra süresi 24 sec.

P930012 00005 SUB R DX 1.8 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için yavaşlatmalı, zemin altı, ters çevrilemez tipte
oleodinamik operatör. Manevra süresi 14+yav. sec - Sağ Operatör.

P930012 00006 SUB R SX 1.8 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için yavaşlatmalı, zemin altı, ters çevrilemez tipte
oleodinamik operatör. Manevra süresi 14+yav. sec - Sol Operatör.

P930013 00007 SUB ER DX 2.5 m'ye kadar olan yavaşlatmalı kanatlı kapılar için zemin altı, ters çevrilemez tipte
oleodinamik operatör. Manevra süresi 14+yav. sec - Sağ Operatör.

P930013 00008 SUB ER SX 2.5 m'ye kadar olan yavaşlatmalı kanatlı kapılar için zemin altı, ters çevrilemez tipte
oleodinamik operatör. Manevra süresi 14+yav. sec - Sol Operatör.

P930014 00005 SUB EL DX 3.5 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için zemin altı, ters çevrilemez tipte oleodinamik
operatör. Manevra süresi 33 sec.
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SUB 
Kod Ad Açıklama
P930014 00006 SUB EL SX 3.5 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için zemin altı ters çevrilebilir oleodinamik operatör.

Manevra süresi 33 sec.

P930010 00005 SUB G DX 1.8 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için zemin altı, ters çevrilemez tipte oleodinamik
operatör. Manevra süresi 33 sec - Sağ Operatör.

P930010 00006 SUB G SX 1.8 m'ye kadar olan kanatlı kapılar için zemin altı, ters çevrilemez tipte oleodinamik
operatör. Manevra süresi 33 sec - Sol Operatör.
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ARTI

Yekpare yapı, kurulumların estetik bakımdan oldukça temiz ve zamana karşı olağanüstü güvenilirlikte
olmasını sağlar.

Kapanma fazında yavaşlatma, büyük kanatlarda dahi sessiz ve seri hareketler garanti eder. Ayrıca, ayar
vidası, yavaşlatma şiddetini tüm gereksinim durumlarına adapte etme imkanı tanır.

Programlama göstergesi ve senaryolu basitleştirilmiş yeni programlamaya sahip kumanda santrali
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RIGEL 5 D113693 00003 &Ouml;nerilir
230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu

 

• Uygulama: bir veya iki operatör için evrensel kumanda panosu
• Kart beslemesi: 230V tek fazlı 
• Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
• Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve arıza teşhisi, iki kanallı tümleşik alıcı, ilave alıcı için

pinli konnektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantısı, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik
yavaşlatma, her motor için ayrı limit sivici girişleri, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma

• Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4
adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç -kapa

• Uyumluluk: RIGEL 4

 

SUB DX SUB SX SUB R DX SUB R SX SUB ER DX SUB ER SX SUB EL DX SUB EL SX SUB G DX SUB G SX

Kanat Ağırlığı 800 kg

Kontrol ünitesi ALCOR N. RIGEL5

Motor beslemesi 230 V

Kullanılan elektrik gücü 250 W

Maksimum açı 130 ° 180 °

Darbeye karşı tepki hidrolik kavrama

Kilitleme hidrolik açılma/kapanma elektrikli kilit hidrolik açılma/kapanma

Kilit açma ters çevrilemez tipte ters çevrilebilir ters çevrilemez tipte

Kullanım sıklığı çok yoğun

Çevre koşulları ...'den/dan -10 °C ...'e/a kadar 60  °C

Koruma derecesi IP67
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Kod Ad Açıklama

 

D113680 00002 ALPHA SD Tek fazlı bir 230V/500W operatör için evrensel, potansiyometreli kumanda
panosu

 

D113706 00002 ALCOR N Kanatlı bahçe kapıları için 230V/300W'lık bir veya iki operatör için dip siviçli ve
potansiyometreli kumanda panosu

 

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.

 

N733066 00003 FCS DX FCS DX foundation box

N733066 00004 FCS SX FCS SX foundation box

 

N733066 00001 CPS DX Sağ SUB operatörünün montaj hazırlığı için taşıyıcı montaj kasası

 

N733066 00002 CPS SX Sol SUB operatörünün montaj hazırlığı için taşıyıcı montaj kasası

 

N733092 CPS G SUB G operatörünün montaj hazırlığı için taşıyıcı montaj kasası

 

N728002 BSC SUB - BSC arm outside hinge

 

P123001 00001 EBP EBP 230Vac electric drop lock

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 2  kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1  pil ile 12 V besleme

 

P121024 Q.BO TOUCH 433Mhz ile çalışan rolling code kablosuz dokunmatik dijital tuş takımı. 10'a
kadar kanal ve 100'e kadar kod yönetebilir.

 

P123001 00013 EBP 24 230Vac elektrikli kilit, kumanda panosuna takılabilir 230/24V dönüştürücü ile
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www.bft-automation.com

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
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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.
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BFT'NİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM. BFT S.p.A. sınai mülkiyet haklarını marka, patent ve tasarım

tescili yoluyla korur. BFT S.p.A. fikri mülkiyeti telif hakkı yasasıyla korunmaktadır. BFT S.p.A. aynı zamanda şirketi ve ürünleri hakkındaki teknik ve ticari

bilgilerini korumak için önlemler alarak yöntem bilgisini korur. Bu katalogda yer alan tüm ürünler BFT ORİJİNAL MODELLERİ olup, BFT S.p.A. bunların üretimi ve

dünya çapında pazarlanması konusunda yetkili tek firmadır. Bu katalogda yer alan ürünlere atfedilen isimler, ilgili ticari eşya kategorisine ilişkin kullanımları

konusunda yetkili tek firma olan BFT S.p.A.'ya aittir. TAKLİTÇİLER GEREK MEDENİ KANUNLAR GEREKSE CEZA KANUNLARI GEREĞİNCE

YARGILANACAKTIR. BU POLİTİKA, SADECE BFT FİKRİ MÜLKÜNÜ GARANTİ ALTINA ALMAKLA KALMAYIP, BFT ŞİRKETİNE AİT ARAŞTIRMA VE

PROJELERİN MEYVESİ ORİJİNAL ÜRÜNLERİ SATIN ALAN MÜŞTERİLERİN DE KORUNMASINI SAĞLAMAKTADIR.
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