
De beste BFT oplossingen voor u geselecteerd 

Product-
gamma



New power
in your hands.

Onze strategische focus, waar we het verschil maken en waarmee 
we ons onderscheiden, onze DNA: U-Link, Universal Link. Deze 
exclusieve innovatie van BFT is een platform waarmee het mogelijk 
wordt om technologische eco-systemen op te zetten: voor een 
eenvoudige controle van toegangspunten en nog veel meer.

Dankzij de B-Eba kaarten en de Clonix ontvanger kan dit BFT 
platform zich aanpassen aan elk protocol en elk toegangssysteem 
(ook van andere merken of van een ‘vorige generatie’).   
Zo kan het worden ingezet in verschillende sectoren. Elk toestel 
wordt intelligent en kan gekoppeld worden aan andere systemen 
dankzij een universele taal.

Een ingenieus multi-platform waar innovatie en passie worden 
geïntegreerd en mogelijkheden biedt voor oplossingen van 
toekomstige generaties. Een unieke technologie (weergegeven 
door een bijna magische lichtbundel) die tijdswinst oplevert en het 
mogelijk maakt om alles eenvoudig te beheren, terwijl u volop kan 
genieten van de mogelijkheden van een wereld in beweging.



We zijn uitgegroeid tot een specialist in totale toegangscontrole 
en dit vanuit onze ervaring in de automatisatie van woningen, de 

traditionele sector voor BFT. In dit domein kunnen we 30 jaar 
technologische innovaties voorleggen.

Een breed gamma, gericht op de controle en beveiliging van 
toegangspunten tot publieke en private gebouwen en zones.

Vooruitstrevende parkeersystemen, slagbomen en bollards 
geïntegreerd via specifieke software voor verkeersbeheer in 
een publieke context. Het resultaat van de meest innovatieve 

ontwikkelingen binnen BFT. 



AUTOMATISATIE  
VOOR SCHUIFPOORTEN

DEIMOS ULTRA BT A

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 600 kg.

●●● Snelheid vleugel 12 m/min.

●●● Magnetische eindafstelling.

●●● Ontgrendeling met persoonlijke sleutel.

DEIMOS BT A

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 600 kg.

●●● Snelheid vleugel 12 m/min.

●●● Elektromechanische eindafstelling.

●●● Ontgrendeling met persoonlijke sleutel.

DEIMOS

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 800 kg.

●  Snelheid vleugel 8 m/min.

ARES

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 1.500 kg.

● Snelheid vleugel 9 m/min.

● Elektromechanische eindafstelling.

ARES ULTRA BT A

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 1.500 kg.

●  Snelheid vleugel 9 m/min.

●  Magnetische eindafstelling.

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready
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d-track 24 V ee linker ready

U-Link

d-track 24 V ee linker ready
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ICARO N

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 2.000 kg.

●● Snelheid vleugel 9 m/min.

●● Elektromechanische eindafstelling.

U-Link

d-track ee linker ready

SP3500

●● Motor voor de automatisatie van 
schuifpoorten tot 3.500 kg.

●● Snelheid vleugel 10 m/min.

●● Elektromechanische eindafstelling.

AUTOMATISATIE  
VOOR DRAAIPOORTEN

ORO

LUX BT

LUX

●● Hydraulische motor voor de  
automatisatie van draaipoorten met 
vleugels tot 2,5 m en 200 kg.

●● Semi-intensief gebruik

●● Tijd manoeuvre: 20 sec.

●● Hydraulische motor voor de  
automatisatie van draaipoorten met  
vleugels tot 5 m en 800 kg.

●● Nuttige slag stang 390 mm.

●● Opgenomen vermogen 250 W.

●● Hydraulische motor 24v voor de  
automatisatie van draaipoorten met 
vleugels tot 5 m en 800 kg.

●● Intensief gebruik.

er ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

U-Link

P7 / P4,5

●● Omkeerbare hydraulische motor voor 
de automatisatie van draaipoorten met 
vleugels tot 4,5 of 7 m en 500 kg.

●● Nuttige slag stang 390 mm.

●● Maximale hoek: 123°

ee linker ready



SUB BT

SUB

KUSTOS ULTRA BT A25

●● In de grond verzonken hydraulische 
motor op laagspanning voor de  
automatisatie van draaipoorten met 
vleugels tot 2,5 m en 800 kg.

●● In de grond verzonken hydraulische 
motor 230 V voor de automatisatie van 
draaipoorten met vleugels tot 3,5 m en 
800 kg.

 

●● Elektromechanische motor 24V voor  
de automatisatie van draaipoorten met 
vleugels tot 4 m en 500 kg.

●● Magnetische eindafstelling.

●● Intensief gebruik

ELI 250 N BT
 

VIRGO

●● Elektromechanische motor met knikarm 
24V voor de automatisatie van draai-
poorten met vleugels tot 2 m en 200 kg.

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

U-Link

●● In de grond verzonken elektromechanische 
motor voor de automatisatie van draaipoorten 
met vleugels tot 3,5 m en 400 kg.

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

ELI 250 N  ee linker ready

●● In de grond verzonken elektromechanische 
motor voor de automatisatie van draaipoorten 
met vleugels tot 3,5 m en 300 kg.

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

KUSTOS ULTRA BT A40

●● Elektromechanische motor 24V voor de 
automatisatie van draaipoorten met  
vleugels tot 4 m en 500 kg. Uitgerust  
met afgeschermde wormwielaandrijving. 

●● Magnetische eindafstelling.

●● Intensief gebruik

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

PHOBOS AC A

●● Elektromechanische motor 230 V voor 
de automatisatie van draaipoorten met 
vleugels tot 5 m en 500 kg. 

●● Semi-intensief gebruik

U-Link

NIEUW
2 0 1 5
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IGEA BT
 

●● Elektromechanische motor met knikarm 
24 V voor de automatisatie van  
draaipoorten met vleugels tot 2,5 m en 
250 kg.

●● Elektromechanische motor met knikarm 
230 V voor de automatisatie van draai-
poorten met vleugels tot 2,5 m en 250 kg.

d-track 24 V ee linker ready

IGEA  ee linker ready

HIDE SW

●● Volledig integreerbare elektromechanische 
motor voor de automatisatie van draai-
poorten met vleugels tot 2 m en 150 kg.

 d-track 24 V ee linker ready

AUTOMATISATIE  
VOOR GARAGEPOORTEN

TIZIANO

 ● Motor voor sectionaalpoorten met een 
trekkracht van 60 kg

 ● Semi-intensief gebruik

 ● Poortoppervlakte tot 10 m²

 ● Openingssnelheid 6,6 m/min.

 d-track 24 V ee linker ready

BOTTICELLI/EOS 120

 ● Motor voor sectionaalpoorten met een 
trekkracht van 120 kg

 ● Intensief gebruik

 ● Poortoppervlakte tot 16 m²

 ● Openingssnelheid 5 m/min.

 d-track 24 V ee linker ready

PHEBE N

 ● Motor voor kantelpoorten

 ● Poortoppervlakte tot 7 m²

 d-track 24 V ee linker ready

U-Link

ARGO

 ● Motor voor sectionaalpoorten 

 ● Intensief gebruik

 ● Poortoppervlakte tot 35 m²

 d-track 24 V ee linker ready



SLAGBOMEN EN  
PALEN/BOLLARDS

GIOTTO

MOOVI

 ● Slagboom met 230V motor voor nuttige  
doorgang tot 6 m en openingstijd  
van 1,5 sec.

 ● RAL 7015 grijs of andere kleur op aanvraag

 

 
 ● Slagboom met 24V motor voor nuttige 

doorgang tot 6 m en openingstijd van  
2,5 sec.

 ● Stootreactie via encoder

 ● RAL 7015 grijs of andere kleur op aanvraag

MICHELANGELO

 ● Slagboom met 24V motor voor nuttige 
doorgang tot 8 m en openingstijd van 
4 sec.

 ● Stootreactie via elektronische koppel- 
begrenzer

 ● RAL 7015 grijs of andere kleur op 
aanvraag

 

MAXIMA

 ● Industriële elektromechanische slagboom 
met 230V 3 fasen motor voor nuttige 
doorgang tot 8 m en openingstijd van 
1,7 sec.

 ● Vertraging mogelijk bij openen en sluiten

 ● Zeer geschikt voor frequent gebruik

 

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

 24 V ee linker ready

MAXIMA ULTRA

 ● Industriële elektromechanische slagboom 
met 230V 3 fasen motor en omvormer 
voor nuttige doorgang tot 8 m en  
openingstijd van 0,7 sec.

 ● Vertraging mogelijk bij openen en sluiten

 ● Zeer geschikt voor frequent gebruik

 ● Dankzij het U-Link-protocol kunnen 
ze geïntegreerd worden in gebouw- of 
parkingbeheersystemen.

 

er ready

Encoder OilGear

Encoder OilGear inverter

U-Link



STOPPY MBB

STOPPY B

 ● Elektromechanische bollard met diame-
ter tot 200 mm en een hoogte tot 700 
mm

 ● Stootbestendigheid: 6.000 J

 

●●● Elektromechanische bollard met  
diameter tot 219 mm en een hoogte  
van 500/700 mm

 ● Stootbestendigheid: 10.500 J

 

DAMPY B

 ● Bollard op gas met diameter tot 210 mm 
en een hoogte tot 700 mm

 ● Stootbestendigheid: 10.000 J

 

PILLAR B

 ● Hydraulische bollard 230 V voor zeer  
intensief gebruik met een hoogte tot 
800 mm. Geschikt voor de bescherming 
van gevoelige locaties. 

 ● Stootbestendigheid: 25.000 J

 

RANCH B -C -D

 ● Gamma van vaste bollards met diameter 
van 219 tot 275 mm en hoogte van  
500 tot 800 mm.

 

Easy

X-PASS B

 ● Gamma van hydraulische bollards met  
anti-terreur certificering tot IWA14 
beschermingsgraad (stemt overeen  
met K12).

 ● Diameter van 275 tot 330 mm en een 
hoogte van 800 tot 1.200 mm.

 Easy CERTIFICATION EFO



INTERCONNECTIE

BLUE ENTRY

TWIN LIGHT

 ● Gamma van automatische  
kettingafsluiters met 24 V motor en 
ingebouwd verkeerslicht in kap. 

 ● Kan toegangspunten tot 16 m afsluiten.

 

 ● Het Blue Entry controlesysteem maakt 
bediening mogelijk via een smartphone 
(Android).

 ● Mogelijkheid om in- en uitgangen te 
beheren met maximaal 16 smartphones.

 ● Kan automatisch of manueel bediend 
worden.

 

AUTOMATISATIE VOOR AUTOMATISCHE DEUREN

VISTA SL -SL C -TL

 ● Gamma van 24 V automatiseringen voor 
snelle automatische schuifdeuren voor 
voetgangersdoorgang. Geschikt voor 
intensief gebruik met zware vleugels van 
grote afmetingen.

 

U-Link

VISTA SW MXL/SXL

 ● Gamma van 24 V automatiseringen voor 
automatische draaideuren voor voetgan-
gersdoorgang. Tevens geschikt voor het 
automatiseren van bestaande ingangen. 
Ideaal voor intensief gebruik met zware 
vleugels van grote afmetingen. 

 

TOEGANGSCONTROLESYSTEEM
AXXEDO

 ● Axxedo is een toegangscontrolesysteem 
dat een volledig en totaal beheer 
verzekert. Dankzij CEREBRO, het brein 
van Axxedo, is dit ook mogelijk in ‘offline 
mode’.

 

d-track 24 V ee linker readyer ready

24 V

d-track 24 V ee linker readyer ready



RADIO SYSTEMEN

U-BASE

CLONIX 2E U-LINK

KLEIO/MITTO

U-SERVICE
 

 ● Maximaal integreerbaar met gebouw-
beheersystemen en volledig compatibel 
met U-Link.

 ● Maakt controle mogelijk van alle toe-
gewezen automatisatietaken.

 ● Het opzoeken van bereikbare systeem-
toegangen wordt mogelijk dankzij het 
detecteren van Bluetooth netwerken.

 

 ● 12 V afstandsbedieningen,  
2 of 4 kanalen, 433 Mhz wisselcode

  

 ● 2 kanaals externe ontvanger 433 Mhz. 
Compatibel met het U-Link protocol. 
Maakt het mogelijk om poorten te 
openen via smartphone (gekoppeld via 
Blue Entry).

  

 ● Deze software stelt u in staat om zelfs 
zeer complexe installaties en netwerken 
eenvoudig en intuïtief te beheren.

 ● Alle functies en parameters zijn via pc  
gemakkelijk raadpleegbaar en aanpasbaar. 

 ● Dankzij de mobiele versie van U-Base 
kunnen uw systemen ook met uw smart-
phone of tablet van op afstand beheerd 
worden.

 

MAGISTRO
 

 ● Magistro is een automatiserings- en toe-
gangsbeheersysteem dat mogelijk maakt 
om van op afstand toegangspunten te 
beheren; Het is een zeer eenvoudige 
middel voor een totaal beheer van uw 
automatisatie. 

 ● Draadloos, flexibel en schaalbaar

 ● Eenvoudig uit te breiden en compatibel 
met meer dan 1.200 andere producten 
met het Z-Wave protocol.
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