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Opracowany z myślą o potrzebie zapewnienia łatwości obsługi i konserwacji systemów innowacyjny program U-Base oferuje 
intuicyjny interfejs informujący o aktualnym stanie systemu, jak również możliwość pracy zarówno online (aktualizacja danych 
bezpośrednio w połączonych systemach), jak i offline (korzystanie z informacji przechowywanych w lokalnej bazie danych 
komputera, na którym program jest zainstalowany).
Aby uruchomić program, należy zainstalować kartę rozszerzeń bramy sieciowej B  eba połączoną z centralą sterującą. Program 
U-Base umożliwia bezprzewodową lub zdalną współpracę z centralami sterującymi BFT (zgodnymi z systemem U-Link).
Do głównych funkcji programu należą: możliwość wyświetlania i edycji parametrów i trybów pracy central sterujących oraz
możliwość wyświetlania listy zapisanych alarmów. Bezpośredni interfejs graficzny umożliwia również monitorowanie
wszystkich funkcji i parametrów silników – wyświetlanie prądu progowego, prądu pobieranego oraz pozycji urządzenia
kontroli dostępu w czasie rzeczywistym.

U-Base 
Kod Nazwa Opis

P111510 U-BASE 2 PC
 

Program zarządzający i programujący przeznaczony dla central sterujących i odbiorników BFT. 
Wersja na komputer, połączenie przez Bluetooth.

 

P111523 U-BASE 2 ANDROID
 

Program zarządzający i programujący przeznaczony dla odbiorników i central sterujących 
BFT. Wersja na urządzenia mobilne z systemem Android, połączenie przez Bluetooth.

 

P111718 U-BASE CLOUD 10
 

Licencja oprogramowania umożliwiającego zarządzanie danymi systemu U-Base 2 za 
pośrednictwem usługi w chmurze. Umożliwia zarządzanie 10 systemami.
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KORZYŚCI

Program umożliwia łączność poprzez pracę w trybie online i bezpośrednią aktualizację danych w połączonych systemach. W trybie offline 
umożliwia korzystanie z informacji przechowywanych w lokalnej bazie danych komputera lub urządzenia mobilnego, na którym jest 
zainstalowany.

U-Base umożliwia również bezprzewodową lub zdalną współpracę z centralami sterującymi BFT (zgodnymi z systemem U-Link). Daje możliwość 
wyświetlania i edycji parametrów i ustawień trybów pracy central sterujących oraz wyświetlania rejestru alarmów.

Ponadto program U-Base umożliwia zdalne programowanie pilotów lub „seryjne” programowanie bloków pilotów danego systemu.

PLUS

Program umożliwia przyjazne dla użytkownika zarządzanie nawet bardzo złożonymi sieciami.

Wszystkie funkcje i parametry systemów można w łatwy sposób przeglądać i edytować na komputerze. Graficzny 
interfejs użytkownika umożliwia również monitorowanie prędkości oraz krzywych pobierania w czasie rzeczywistym.

Dzięki mobilnej wersji programu U-Base możliwe jest również zdalne zarządzanie systemami za pośrednictwem 
smartfona lub tabletu z systemem Android.
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P111529 U-PROG
 

Programator do radiowych central sterujących i odbiorników z możliwością 
połączenia kablowego lub za pośrednictwem Bluetooth.

 

N999542 MITTO B RCB02 R3 Nadajnik 2-kanałowy. Zasięg: 50/100 m. Zasilanie: 12 V z 1 baterią typu 23 A. Pakiet 
100 sztuk ponumerowanych w celu zapamiętywania blokami.

 

N999543 MITTO B RCB04 R3 Nadajnik 4-kanałowy. Zasięg: 50/100 m. Zasilanie: 12 V z 1 baterią typu 23 A. Pakiet 
100 sztuk ponumerowanych w celu zapamiętywania blokami.

 

D113808 00003 CLONIX UNI AC U-LINK 230V Odbiornik zewnętrzny 433 MHz z 3 wyjściami: dwa ze stykiem NO i jedno 
z możliwym do ustawienia stykiem NO/NC. Zgodny z protokołem U-LINK (z 3 
gniazdami połączeń). Zasilanie 230 V, pamięć na 2048 pozycji.

D113807 00002 CLONIX 2E AC U-LINK 230 Odbiornik zewnętrzny 433 MHz z 2 wyjściami ze stykiem NO. Zgodny z protokołem 
U-LINK (z 3 gniazdami połączeń). Zasilanie 230 V, pamięć na 2048 pozycji.

 

P111530 B EBA RS 485 GATEWAY Karta rozszerzeń BRAMY SIECIOWEJ do zarządzania połączeniem RS-485.

 

P111469 B EBA BLUE  GATEWAY Karta rozszerzeń do zarządzania połączeniem BLUETOOTH.

 

D113805 00002 B EBA TCP/IP GATEWAY
 

Zdalne zarządzanie systemami automatycznymi za pośrednictwem U-Link w sieci 
TCP/IP.
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Czym jest U-Link?
U-Link to innowacyjna technologia dająca nowe możliwości.

Innowacja dostępna wyłącznie w BFT: 
U-Link (ang. Universal Link, „uniwersalne
połączenie”) to ekskluzywna platforma BFT
pozwalająca na tworzenie technologicznych
ekosystemów. Umożliwia komunikację
z urządzeniami domowej automatyki kontroli
dostępu każdej marki.  Dzięki temu
oszczędzasz czas i możesz kontrolować
wszystko z łatwością i bez zmartwień.

Intuicyjność
Łatwość instalacji i użytkowania.

Pojemność
Umożliwia dodanie nieograniczonej liczby urządzeń.

Elastyczność
Umożliwia tworzenie grup połączonych ze sobą produktów.

Praktyczność
Może pracować zarówno online, jak i offline.

Funkcjonalność
Umożliwia zdalną kontrolę parametrów za pomocą specjalnych aplikacji.
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• CENTRALA STERUJĄCA
• SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wszystko w jednym: odkryj naszą niesamowitą technologię
Dzięki kartom B-Eba oraz odbiornikowi Clonix U-Link nasza autorska platforma 
dostępna za pośrednictwem produktów BFT dostosowuje się do każdego protokołu 
i produktu kontroli dostępu (również innych marek oraz do produktów 
nieprzystosowanych do U-Link) i jest wykorzystywana w wielu różnych sektorach.
Wszystkie urządzenia stają się więc inteligentne i mogą być łączone z innymi systemami – 
dzięki językowi, który staje się uniwersalny.

Jedyna w swoim rodzaju platforma 
umożliwiająca tworzenie technologicznych 
ekosystemów. Szeroki zakres rozwiązań dla 
różnych sektorów.
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U-Base 2
Program umożliwiający instalację, łatwą 
i wygodną konserwację oraz wykrywanie 

nieprawidłowości działania urządzeń kontroli 
dostępu zgodnych z systemem U-Link.

U-SDK
U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki której 
systemy automatyczne BFT mogą stać się 
zgodne i w łatwy sposób zintegrowane 
z siecią BMS służącą do nadzoru budynków.

Magistro
Innowacyjny i łatwy do zainstalowania 
system służący do łatwego zarządzania całą 
automatyką domową.

U-Control
U-Control to aplikacja pomagająca w łatwej 

i szybkiej integracji automatyki BFT z dużymi 
systemami zarządzania budynkami.

Blue-Entry
Technologia zgodna z duchem czasu, 
zaspokajająca codzienne potrzeby naszych 
klientów. Dzięki platformie U-Link domową bramę 
wjazdową można otworzyć za pomocą smartfona.

B-eba
Bezpośrednie połączenie z urządzeniami 
kontroli dostępu.

Karty rozszerzeń B-eba umożliwiają połączenie 
urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery, 
smartfony i tablety, z urządzeniem kontroli 
dostępu BFT lub odbiornikiem Clonix, a także 
połączenie kilku produktów BFT przez sieć U-
Link. Są zintegrowane z technologią U-Link, 
Bluetooth, protokołem Z-Wave, protokołami 
TCP/IP oraz łączem szeregowym w standardzie 
RS-485.  Urządzenie, które w pełni pokazuje, 
co BFT rozumie przez łączność.

U-link:
PLATFORMA POŁĄCZEŃ

Clonix U-Link 
Umożliwia połączenie produktów 
nieprzystosowanych do U-Link oraz produktów 
innych marek z systemami U-Link.

Produkty BFT nieprzystosowane do U-Link;  
urządzenia kontroli dostępu BFT lub produkty 
innych marek: czy można je połączyć z U-Link? 
Tak, dzięki odbiornikom Clonix. Akcesoria 
nieznające granic.
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• DISCOVER U-LINK

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ BFT. BFT chroni swoją własność przemysłową poprzez zgłaszanie znaków 
towarowych, patentów, wzorów i modeli. Własność intelektualna BFT jest chroniona prawem autorskim. BFT chroni również swoje know-how poprzez podejmowanie działań w celu ochrony 
wewnętrznych informacji technicznych i handlowych związanych ze spółką i jej produktami. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym katalogu są ORYGINALNYMI WZORAMI BFT 
i tylko BFT jest upoważnione do ich produkcji i obrotu nimi w każdym miejscu na świecie. Wszystkie nazwy handlowe zawarte w niniejszym katalogu są własnością BFT i tylko spółka BFT 
jest upoważniona do ich używania w odniesieniu do odpowiadającej im kategorii towarów. FAŁSZERSTWA PODLEGAJĄ POSTĘPOWANIU CYWILNEMU I KARNEMU. NINIEJSZE 
WARUNKI SŁUŻĄ NIE TYLKO OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BFT, ALE RÓWNIEŻ OCHRONIE KLIENTÓW, GWARANTUJĄC, ŻE PRODUKTY, KTÓRE 
KUPUJĄ, SĄ ORYGINALNYMI PRODUKTAMI BFT – BĘDĄCYMI WYNIKIEM BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BFT I PROJEKTÓW WYKONANYCH PRZEZ BFT.
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