
Risinājumi visām vajadzībām

Produktu 
klāsts



Jaunas  
iespējas. Automātika dzīvojamām mājām:  

viegli uzstādāmi un funkcionāli produkti jebkurai situācijai 
un vajadzībām. Bīdāmo un veramo vārtu motori (U-link 

un citi), tālvadības pultis un Thea fotoelements ar 
integrētu mirgojošu gaismu.

Automātika privātām un publiskām ēkām un teritorijām: 
risinājumi, kas sniedz iespēju vienlaicīgi vadīt vairākus piekļuves 

punktus lokāli un attālināti.  Šeit ietilpst arī anti-terorisma 
produkti, kas īpaši piemēroti stratēģiski svarīgiem objektiem.

Automātika multi funkcionālām autostāvvietām:  
Šajā grupā esošie produkti ir pielāgojami gan vienkāršām 

autostāvvietām, gan multi funkcionālām autostāvvietām vai 
aktīvai transportlīdzekļu satiksmes regulēšanai. Tie ir augsto 

tehnoloģiju produkti, kas pielāgojami atbilstoši vajadzībām.

Ekskluzīvs jaunums ir U-Link platforma (universāla saite), kas ļauj 
veidot tehnoloģiskās sistēmas vienkāršai piekļuves punktu kontrolei. 
Pateicoties B-Eba kartēm un Clonix uztvērējam, šī platforma ļauj 
pielāgot jebkuru protokolu un produktu (arī tos, kurus neražo Bft, 
kā arī iepriekšējo paaudžu produktus).
Tādējādi dažādas ierīces kļūst savietojamas ar citām sistēmām  
un ir universālas.
Jauns sasniegums, kas apvieno inovāciju, aizrautību un izdomu.
Unikāla tehnoloģija, kas ietaupa laiku un ļauj viegli un ērti vadīt 
dažādas automatizētās ierces.



Building
ACCESS AuTOMATiOn

Piekļuves  vadības 
sistēmas publiskām 

un privātām 
vajadzībām

h O M E
ACCESS AuTOMATiOn

Durvis,  
kas atvērtas 

inovācijām

Bft piedāvā daudzpusīgus un elastīgus risinājumus,  
lai apmierinātu dažādas vajadzības.

u r B A n
Pilsētvides 
satiksmes 

organizācija 
 un kontrole

Bft piedāvā daudzpusīgus un elestīgus risinājumus  
dažādām ēku un to teritoriju piekļuves kontroles vajadzībām.

Satiksmes un autostāvvietu kontrole pieprasa  
progresīvus risinājumus un maksimālu ticamību.



AUTOMĀTIKA
BĪDĀMIEM PAGALMA VĀRTIEM

DEIMOS UltRa bt a

l  Motori vārtiem līdz 600 kg
l Vēršanas ātrums 12 m/min
l  Magnētiskie galaslēdži
l  avārijas atbrīvošana  

ar personalizētu atslēgu

DEIMOS bt a

l  Motori vārtiem līdz 600 kg
l Vēršanas ātrums 12 m/min
l  Elektromehāniskie galaslēdži
l  avārijas atbrīvošana  

ar personalizētu atslēgu

DEIMOS aC a

l  Motors vārtiem līdz 800 kg

l  Vēršanas ātrums 9 m/min

aRES

l  Motors vārtiem līdz 1500 kg

l  Vēršanas ātrums 9 m/min

l  Elektromehāniskie galaslēdži

aRES UltRa bt a

l  Motors vārtiem līdz 1500 kg

l  Vēršanas ātrums 9 m/min

l  Magnētiskie galaslēdži

U-Link
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U-Link

d-track 24 V ee linker ready

NEW
2 0 1 5

NEW
2 0 1 5

ICaRO n

l  Motors vārtiem līdz  2000 kg

l  Vēršanas ātrums  9 m/min 

l  Elektromehāniskie vai magnētiskie 
galaslēdži

SP3500

l  Motors vārtiem līdz 3500 kg 

l  Vēršanas ātrums 10 m/min 

l  Elektromehāniski galaslēdži

AUTOMĀTIKA DIVVIRU VĀRTIEM

lUx

l  Hidrauliskais motors divviru vārtiem  
ar vienas vērtnes platumu līdz 5m  
un svaru līdz  800 kg

l  Maksimālā izbīde 390 mm 

l  Jauda 250W

U-Link

d-track ee linker ready

er ready

ee linker ready

P7 / P4,5

l  Hidrauliskais motors divviru vārtiem  
bez fiksācijas ar vienas vērtnes platumu 
līdz 7m  un svaru līdz 500 kg 

l  Maksimālā izbīde 390 mm
l  Maksimālais atvēršanas leņķis 123 grādi

ee linker ready

SUb bt

SUb

l  Zem zemes instalējams hidrauliskais 
24V motors divviru vārtiem ar vērtnes 
platumu līdz 2,5m un svaru līdz 800 kg

l  Zem zemes instalējams hidrauliskais 
24V motors divviru vārtiem ar vērtnes 
platumu līdz 3,5m un svaru līdz 800 kg

 

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

U-Link



KUStOS bt a

l  24V motors veramiem vārtiem  
līdz 500 kg un vienas vērtnes  
maksimālo platumu līdz 4m

l  Iebūvēti magnētiskie galaslēdži
l  Intensīvai lietošanai

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

KUStOS UltRa bt a

l  24V motors veramiem vārtiem  
līdz 500 kg un vienas vērtnes  
maksimālo platumu līdz 4m

l  Integrētas mehāniskās atdures
l  Iebūvēti magnētiskie galaslēdži
l  Intensīvai lietošanai

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

PHObOS aC a

l  230V elektromehāniskais motors 
veramiem vārtiem līdz 500 kg un vienas 
vērtnes maksimālo platumu līdz 5m

l  Vidēji intensīvai lietošanai

U-Link

PHObOS bt a 25 bt

PHObOS bt a 40

l  24V motors veramiem vārtiem līdz 250 
kg un vienas vērtnes maksimālo platumu 
līdz 2 m (ar elektroatslēgu 2,5m)

l  Iebūvēti magnētiskie galaslēdži, kas 
nodrošina, ka motoru var lietot bez 
atdurēm (3 m max)

l  Slodzes jutība šķēršļu atklāšanas gadījumā

l  Personalizētas avārijas atvēršanas atslēgas

l  Pielietojams nelielā intensitātē

l  24V motos varamiem vārtiem līdz 250 
kg un vienas vērtnes maksimālo  
platumu 3 m (ar elektroatslēgu 4 m)

l  Iebūvēti magnētiskie galaslēdži, kas 
nodrošina, ka motoru var lietot bez 
atdurēm (3 m max)

l  Slodzes jutība šķēršļu atklāšanas gadījumā

l  Personalizētas avārijas atvēršanas atslēgas

l  Pielietojams nelielā intensitātē
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ElI 250 n bt
 

VIRgO

IgEa bt

l  24V elektromehāniskais motors  
veramiem vārtiem ar vērtnes platumu 
līdz 2m un svaru līdz 200 kg.

 

l  24V zem zemes instalējams motors 
divviru vārtiem ar vērtnes platumu  
līdz 3,5m un svaru līdz 400 kg.

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

ElI 250 n  ee linker ready

l  230V zem zemes instalējams motors 
divviru vārtiem ar vērtnes platumu  
līdz 3,5m un svaru līdz 300 kg.

d-track 24 V ee linker ready

l  24V motors  divviru vārtiem ar vērtnes 
platumu līdz 2,5 m un svaru līdz 250 kg

l  230V motors divviru vārtiem ar vērtnes 
platumu līdz 2,5 m un svaru līdz  250 kg

d-track 24 V ee linker ready

IgEa  ee linker ready

HIDE SW

l  Vērtnē ievietojams motors divviru  
vārtiem ar vienas vērtnes platumu  
līdz 2m un svaru līdz 200 kg

 d-track 24 V ee linker ready

AUTOMĀTIKA GARĀŽU VĀRTIEM

tIZIanO

l  Motors sekciju tipa garāžas vārtiem ar 
vilkšanas spēku 60 kg

l  nelielai intensitātei

l  Vārtu laukums līdz 10 m2

l  atvēršanas ātrums līdz 6,6 m/min.

 d-track 24 V ee linker ready

bOttICEllI/EOS 120

l  Motors sekciju tipa garāžas vārtiem ar 
vilkšanas spēku līdz 120 kg

l  Videjai intensitātei

l  Vārtu laukums līdz 16 m2

l  atvēršanas ātrums  līdz 5 m/min.

 d-track 24 V ee linker ready

U-Link



 
BARJERAS UN IZBĪDĀMIE PĀĻI

gIOttO

MOOVI

l  230V barjera ar strēles garumu līdz 6 m 
un atvēršanas ātrumu  1,5 sekundes.

l  Krāsa pelēka Ral 7015

l  Citas krāsas pēc pieprasījuma

 

 

l  24V barjera ar strēles garumu līdz 6 m 
un atvēršanas ātrumu 2,5 sekundes.

l  Šķēršļu jutība ar apgriezienu skaitītāju

l  Krāsa pelēka Ral 7015

l  Citas krāsas pēc pieprasījuma

aRgO

l  Motors sekciju tipa  industriālajiem 
vārtiem augstai intensitātei 

l  Vārtu laukums līdz 35m2

 

MICHElangElO

l  24V barjera ar strēles garumu līdz 8 m 
un atvēršanas ātrumu 4 sekundes. 

l  Šķēršļu jutība ar griezes momenta  
ierobežotāju

l  Krāsa pelēka Ral 7015

l  Citas krāsas pēc pieprasījuma

 

MaxIMa

l  230V industriāla barjera ar strēles  
garumu līdz 8 m un atvēršanas  
ātrumu līdz 1,7 sekundēm. 

l  Strēles sabremzēšanās pie atvēršanās 
uz aizvēršanās

l  Ideāli piemērota ļoti noslogotām  
teritorijām

 

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

 24 V ee linker ready

er ready

Encoder OilGear

PEgaSO

l  230/380V motors sekciju tipa  
industriālajiem vārtiem

l  Ļoti augstai intensitātei

l  Vārtu maksimālais laukums  45 m2

 
MaxIMa UltRa

l  Elektromehāniskā industriālā 230V 
barjera ar strēles garumu līdz 8 m un 
atvēršanas ātrumu līdz 0,7 sekundes 

l  Strēles sabremzēšanās pie atvēršanās 
uz aizvēršanās

l  Ideāli piemērota ļoti noslogotām teritorijām

l  aprīkota ar U-link protoklu

l  Iespēja integrēt autostāvvietu sistēmā 
vai ēkas vadības sistēmā

 

StOPPy Mbb

StOPPy b

l  Elektromehānisks izbīdāmais pālis 
diametrā līdz 200 mm un augstumā  
līdz 700 mm 

l  trieciena izturība 6000J

 

l  Elektromehānisks izbīdāmais pālis 
diametrā līdz 219 mm un augstumā 
500/700 mm 

l  trieciena izturība 10500J

 

DaMPy b

l  Manuāls gāzes izbīdāmais pālis  
diametrā līdz 210 mm un augstumā  
līdz 700 mm 

l  trieciena izturība 10000J

 

PIllaR b

l  230V aC hidrauliskais izbīdāmais pālis 
ļoti intensīvai lietošanai, diametrā  
līdz 800 mm.

l  trieciena izturība 25000J

 

RanCH b -C -D

l  Fiksētie pāļi diametrā no 219 līdz 275 
mm un augstumā no 500 līdz 800 mm

 

Encoder OilGear inverter

U-Link

Easy



SAVIENOJAMĪBA

blUE EntRy

tWIn lIgHt

l  24V automātiskā ķēdes barjera ar 
iebūvētu gaismas „cepurīti”.

l  Maksimālais ķēdes garums līdz 16 m

 

l  Vadības sistēma  andriod viedtālruņiem

l  Iespēja vadīt vienu ierīci ar maksimāli  
16 viedtālruņiem

l  Manuāla un automātiska vadība

 

x-PaSS b

l  Hidrauliskais anti terorisma izbīdāmais 
pālis, kas sertificēts līdz IWa14 drošības 
pakāpei (atbilst K12).

l  Diametrs no 275 līdz 330 mmm un 
augstums no 800 līdz 1200 mm.

 

AUTOMĀTIKA DURVĪM

VISta Sl -Sl C -tl

l  24V automātika bīdāmajām durvīm

l  Intensīvai lietošanai

l  lielām un smagām vērtnēm

l  Vērtnes svars maksimums 150kg

 

U-Link

VISta SW Mxl/Sxl

l  24V automātika veramām durvīm

l  Intensīvai lietošanai

l  lielām un smagām vērtnēm

l  Vērtnes svars maksimums 250kg

 

PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS
axxEDO

l  axxedo ir piekļuves kontroles sistēma, 
kas nodrošina pilnīgu sistēmas vadību 
arī esot  „offline” režīmā. tas iespējams 
pateicoties axxedo „smadzenām”  
CEREbRO.

 

Easy CERTIFICATION EFO

d-track 24 V ee linker readyer ready

24 V

d-track 24 V ee linker readyer ready

RADIO  TĀLVADĪBAS SISTĒMAS

U-baSE

ClOnIx 2E U-lInK

KlEIO/MIttO

U-SERVICE
 

l   Maksimāla integrācija ar saderīgu  
bft U-link automātiku un bMS  
uzraudzības sistēmu

l   atvieglota visu piesaistīto ierīču  
komandu pārvaldība

l  Piekļuves punktu konstatēšana,  
izmantojot bluetooth

 

l  12V radio tālvadības pults 

l  2/4 kanāli, 433 Mhz mainīgais kods

  

l Divu kanālu ārējais uztvērējs, 433 Mhz.

l Savietojams ar U-link protokolu

l Ļauj atvērt vārtus ar viedtelefonu  
(nepieciešams blue Entry)

  

l  Programmatūra, kas nodrošina vienkāršu 
un intuitīvu pārvaldību pat sarežģītos 
objektos

l  Visas funkcijas un parametri tiek parādīti 
uz mobilās ierīces

l  tie ir  vienkārši maināmi
l  Pateicoties U-base mobilajai versijai, 

sistēma ir vadāma no android vied-
ierīcēm – planšetēm vai viedtelefoniem.

 

MagIStRO
 

l   Mājas automātikas un piekļuves  
kontroles sistēma

l   Viegli uzstādāma un lietojama

l  bezvadu, papildināma pakāpeniski

l  Savietojama ar vairāk kā 1200 citiem 
Z-Wave produktiem. Savietojama ar 
dažādu automātiku – apgaismojums, 
garāžas un pagalma vārti vai kafijas 
automāts.

 




