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TWIN
Automatic barriers - road barriers

Zincirli otomatik bariyer, yoğun kullanıma yönelik 24V motor, en fazla 16 metreyi kapsayan geçitlere sahip yerleşim yerlerine, endüstriyel alanlara,
küçük otoparklara erişim bölgelerini sınırlamak için uygundur
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TWIN
Kod

Ad

Açıklama

P970079

TWIN ON LIGHT

24 V zincirli otomatik bariyer için yoğun kullanıma yönelik motorlu kolon, en fazla 16
m'yi kapsayan geçitlere sahip yerleşim yerlerine, endüstriyel alanlara, küçük
otoparklara erişim bölgelerini sınırlamak için uygundur. Trafik ışıklı keple donatılmıştır.
Yoğun kullanım. 16 m maksimum geçiş mesafesi.

P970080

TWIN OFF LIGHT

Unmotorized column for chain automatic barrier for intensive use, suitable for
surrounding access, residential and industrial areas, and small car parks with
passages measuring up to 16 m. With traffic light cap.

P970099

TWIN-ON

24 V zincirli otomatik bariyer için yoğun kullanıma yönelik motorlu kolon, en fazla 16
m'yi kapsayan geçitlere sahip yerleşim yerlerine, endüstriyel alanlara, küçük
otoparklara erişim bölgelerini sınırlamak için uygundur. Yoğun kullanım. 16 m
maksimum geçiş mesafesi.

P970100

TWIN-OFF

Unmotorized column for chain automatic barrier for intensive use, suitable for
surrounding access, residential and industrial areas, and small car parks with
passages measuring up to 16 m. With traffic light cap.

LOG BC: Kayar kapılar için 24V’luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi
C-U-LOG-BC - LOG BC - Önerilir
•
•
•

Kumanda santrali
Motor beslemesi
Açılma veya kapanma
süresi
Güvenlik
Kasa muamelesi
Zincir
Geçiş mesafesi
Limit sivici tipi
Darbeye karşı tepki
Kullanım sıklığı
Çevre koşulları

Kayar kapılar için 24V’luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi
Kart beslemesi: 230V tek fazlı
Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama,
iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma

TWIN ON LIGHT

TWIN OFF LIGHT

TWIN-ON

TWIN-OFF

LOG-BC, alıcılı
24 V

hayır
---

LOG-BC, alıcılı
24 V

hayır
---

10 s

hayır s

10 s

hayır s

Numaralı anahtarlı zırhlı kilit
kataforez
Ø 8 (PRV-CHN 10). / Ø
4.5(PRV-CHN 16) mm

Numaralı anahtarlı zırhlı kilit
kataforez
Ø 8 (PRV-CHN 10). / Ø
4.5(PRV-CHN 16) mm

Numaralı anahtarlı zırhlı kilit
kataforez
Ø 8 (PRV-CHN 10). / Ø
4.5(PRV-CHN 16) mm

Numaralı anahtarlı zırhlı kilit
kataforez
Ø 8 (PRV-CHN 10). / Ø
4.5(PRV-CHN 16) mm

16 m
Elektronik
Elektronik tork sınırlayıcı
yoğun
-20 ÷ 60 °C

16 m

16 m
Elektronik
Elektronik tork sınırlayıcı
yoğun
-20 ÷ 60 °C

16 m

hayır
yoğun
-20 ÷ 60 °C

hayır
yoğun
-20 ÷ 60 °C

ÖNERILEN AKSESUARLAR
P800077 - PRV-CHN 10

P800078 - PRV-CHN 16

Azami 10 m geçitler için zincir, tel Ø8 mm. Zırhlı kilit dahil
değildir.

Azami 16 m geçitler için zincir, tel Ø4.5 mm. Zırhlı kilit dahil
değildir.
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ÖNERILEN AKSESUARLAR
P800107 - TWIN CHN PADLOCK

P800088 - CHN-DRIVE 1

Reinforced chain padlock for TWIN / TWIN LIGHT

Zincir yuvası için yerüstü zemin kılavuzu (2 m)

P800079 - CHN-DRIVE 2

P120068 - BBV TWIN

Pavement guide (2 metres) for housing chain

TWIN yedek bataryalar

P111274 - RME 1 BT

P111001 00003 - RME 2

Tek kanallı 24 V montaj çubuklu metal kütle detektörü

İki kanallı 230 V montaj çubuklu metal kütle detektörü

D110926 00001 - SPIRA 2X1

Manyetik loop 2 x 1 m
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U-Link Nedir?
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.

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

www.bft-automation.com
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Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin
Farklı sektörler için geniş bir çözüm
yelpazesi sunarak teknolojik ekosistemler
oluşturulmasına olanak sağlayan dünyada
benzeri olmayan bir platformdur.

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.

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.

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.

Clonix U-Link
U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye
ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine
bağlanmasını sağlar.
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U-LINK: ARA-BAĞLANTI
PLATFORMU

BFT
ÇÖZÜMLERİ

U-LINK
TABANLI BFT
ÜRÜNLERI

UYGULAMA
SEKTÖRLERI
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U-Base 2

U-Control

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.
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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.
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
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