ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Ευέλικτες, αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις.

Μια πλήρης γκάμα λύσεων αυτοματοποιημένης
εισόδου

Υπηρεσίες και
πλεονεκτήματα

Προσαρμοσμένες λύσεις οι οποίες ικανοποιούν ένα εύρος αναγκών για συρόμενες
και ανοιγόμενες αυτόματες πόρτες. Οι τοπικοί μας συνεργάτες μπορούν να σας
προσφέρουν υποστήριξη στο σχεδιασμό, γρήγορη κατασκευή, τοποθέτηση
ακριβείας και μια άριστη υποστήριξη. Οι μηχανισμοί της BFT για συρόμενες και
ανοιγόμενες πόρτες παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας,
υψηλή απόδοση και την επιλογή ελέγχου εισόδων αυτόματα, τόσο τοπικά με ραντάρ, μπουτόν ή επιλογείς λειτουργίας- όσο και απομακρυσμένα, με το
αποκλειστικό πρωτόκολλο U-Link.
Φαρμακεία
Η λειτουργία “φαρμακείο” μπορεί να ρυθμιστεί με τον επιλογέα, για τον
έλεγχο μερικού ανοίγματος για ασφάλεια, ιδιαιτέρως το βράδυ.

Καταστήματα και εμπορικά κέντρα
Μια γκάμα από αξεσουάρ τα οποία ταιριάζουν σε κάθε απαίτηση
εφαρμογής: από τον έλεγχο κίνησης πεζών με τα καροτσάκια τους έως την
πιστοποίηση αυτομάτων πορτών ως “έξοδοι ανάγκης” όταν τοποθετούνται
σε διαδρόμους διαφυγής.

Ξενοδοχεία
Ο σχεδιασμός των αυτοματισμών μας για πόρτες πεζών μπορεί
να ενσωματωθεί τέλεια με το περιβάλλον κομψών ξενοδοχείων
λόγω του μικρού μεγέθους των καλυμμάτων τους.

Τομείς εφαρμογής
Εταιρείες
Το πρωτόκολλο U-Link της BFT επιτρέπει στις αυτόματες

Άμεση διαθεσιμότητα

Επιλογή τηλεχειρισμού

Παρέχουμε αμεσότητα στην προμήθεια αυτόματισμών εισόδου
λόγω της διαθεσιμότητας των υλικών που χρειάζονται για την
κατασκευή τους και της ελαστικότητας στη γραμμή παραγωγής.

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας U-Link της BFT επιτρέπει, τόσο στους
χρήστες όσο και στους τεχνικούς, να ελέγχουν τις αυτόματες
εισόδους. Το άνοιγμα/ κλείσιμο της αυτόματης πόρτας μπορεί να
ελεγχθεί ανα πάσα στιγμή, καθώς και να σταλούν εντολές.

Αξιοπιστία

Ευκολία συντήρησης

Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα
είναι αξιόπιστα και μπορούν να υποστούν αδιάκοπη χρήση. Αυτό
σημαίνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις με
πολύ υψηλή συχνότητα διέλευσης πεζών.

Η μονάδα ελέγχου απεικονίζει την κατάσταση του αυτοματισμού
σε πραγματικό χρόνο με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, το οποίο
διευκολύνει τη διάγνωση και τη συντήρηση. Ο καταμερισμένος
σχεδιασμός του αυτοματισμού απλουστεύει τη συντήρηση και
διευκολύνει την αντικατάσταση ανταλλακτικών.

Designed in Italy

Γρήγορη εξυπηρέτηση

Το κάλυμα του αυτοματισμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα μικρό, του
προσδίδει μια κομψή εμφάνιση η οποία μπορεί να ταιριάξει σε όλους
τους χώρους. Ειδικά αξεσούαρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη λειτουργία πορτών από υαλοπίνακες, για ένα ακόμα πιο κομψό
αποτέλεσμα.

Το ιδιαίτερα εξειδικεύμενο προσωπικό μας προσφέρει ένα εξαιρετικό
επίπεδο τεχνικής υποστήριξης με πολύ γρήγορους χρόνους
εξυπηρέτησης

πόρτες να ελέγχονται πλήρως τόσο τοπικά, όσο και
απομακρυσμένα.

Οι

αυτόματες

πόρτες

μπορούν

να

ελέγχονται είτε μεμονωμένα, είτε κατα ομάδες.

Εστιατόρια
Όλα τα προϊόντα αυτοματισμού στη γκάμα της BFT μπορούν να συνεργαστούν
με θερμικές κάμερες για τον έλεγχο θερμοκρασίας σώματος και συστήματα
ελέγχου πρόσβασης για να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ενάντια
στον Covid.

Υγειονομικές μονάδες
Οι αυτόματες πόρτες μπορούν να εγκατασταθούν με “ανέπαφα” συστήματα
ενεργοποίησης για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με υγειονομικά
πρωτόκολλα και να εμποδίσουν τον κίνδυνο μόλυνσης σε περιβάλλοντα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Γκάμα

Αυτόματες συρόμενες
πόρτες πεζών για εξόδους
εκτάκτου ανάγκης
Τα συστήματα για τις αυτόματες πόρτες της BFT μπορούν να
τοποθετηθούν σε εξόδους διαφυγής και εξόδους εκτάκτου ανάγκης,
αντικαθιστώντας παραδοσιακούς αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας
με σύστημα ώθησης ανοιγόμενων φύλλων. Ο αυτοματισμός αποτελεί
ένα κομψό σύστημα εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει τη διαφυγή με
άνοιγμα των φύλλων της πόρτας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Eυρωπαϊκού προτύπου EN 16005: σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, τα
φύλλα της πόρτας ανοίγουν αυτόματα ώστε να μπορεί να γίνει εκκένωση
του χώρου. Η τεχνολογία που είναι ενσωματωμένη στον αυτοματισμό
σημαίνει πως η πόρτας είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία της και πολύ
αξιόπιστη στην πάροδο του χρόνου, με ελάχιστη συντήρηση.

Συρόμενες αυτόματες πόρτες
πεζών
Οι μηχανισμοί αυτόματης πόρτας της BFT μπορούν να λειτουργήσουν
μεγάλα και βαριά φύλλα πόρτας (έως και 200kg ανά φύλλο). Οι μηχανισμοί
ενσωματώνονται εναρμονισμένα με οποιοδήποτε περιβάλλον χάρη στο μικρό
τους μέγεθος και τη συμπαγή τους εμφάνιση. Η γκάμα συμπεριλαμβάνει και
τηλεσκοπική έκδοση η οποία είναι ιδανική για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους
όπου μια τυπική αυτόματη πόρτα δεν μπορεί να συρθεί πλαγίως.
Οι τεχνικές λύσεις και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για όλα τα εξαρτήματα
της γκάμας συνιστούν μια ταχεία συρόμενη κίνηση και πολύ υψηλά επίπεδα
αξιοπιστίας στην πάροδο του χρόνου. Η ευρεία γκάμα των μηχανισμών και των
αξεσουάρ τους καθιστούν καταμερισμένη και προσαρμόσιμη διαμόρφωση,
για επίδοση και εμφάνιση. Όλες οι αυτόματες πόρτες είναι εγκεκριμένες
και πιστοποιημένες σύμφωνα με το EN 16005 ώστε να διασφαλίσουν το
υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας για τους χρήστες.

Ανοιγόμενες αυτόματες
πόρτες πεζών
Οι μηχανισμοί για ανοιγόμενες πόρτες επιτρέπουν τον
αυτοματισμό μεγάλων, βαρέων πορτών (έως 350 kg) για
συχνή και έντονη χρήση, ιδανικές για υγειονομικές μονάδες
και ξενοδοχεία. Το μικρό μέγεθος και ο γραμμικός σχεδιασμός
σημαίνουν πως ο αυτοματισμός μπορεί να ενσωματωθεί τέλεια
σε κάθε κτίριο (εμπορικό, βιομηχανικό ή παροχής υπηρεσιών).
Οι επιλεγμένες τεχνικές λύσεις διασφαλίζουν την αξιόπιστη
και αθόρυβη λειτουργία του. Η πόρτα λειτουργεί ακόμα και
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λόγω της ενσωματωμένης
μπαταρίας εκτάκτου ανάγκης. Η γκάμα διαθέτει δύο μοντέλα
για φύλλα πόρτας με διαφορετικά βάρη, διαθέσιμα σε εκδόσεις
με μηχανισμό για το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας, ή με
κλείσιμο το οποίο ελέγχεται με ελατήριο επαναφοράς. Διατίθεται
επίσης και πυράντοχη έκδοση για τοποθέτηση σε πυράντοχες
και καπνοστεγανές πόρτες.

Αξεσουάρ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μια ευρεία γκάμα από μονόδρομους και αμφίδρομους
αισθητήρες ανοίγματος και ασφαλείας, συνδυάζοντας
τεχνολογία ραντάρ για το άνοιγμα των φύλλων της
πόρτας και υπέρυθρη τεχνολογία για τον έλεγχο της
παρούσιας ανθρώπων, παρέχει ασφαλή λειτουργία και
ευκολία για το χρήστη. Η αμφίδρομη φύση σήμαίνει
πως ο χρόνος ανοίγματος και κλεισίματος μπορεί να
βελτιστοποιηθεί, μειώνοντας την απώλεια θερμότητας.
Οι αισθητήρες πληρούν το πρότυπο ΕΝ 16005.

Σε όλους τους μηχανισμούς μπορούν να
προσαρμοστούν μπαταρίες εκτάκτου ανάγκης,
ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της
πόρτας σε περίπτωση διάκοπης ρεύματος. Η
ηλεκτρική κλειδαριά η οποία προσαρμόζεται στο
μηχανισμό επιτρέπει στην πόρτα να κλειδώσει
ακόμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, και
επιτρέπει το άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης σε
περίπτωση που χρειαστεί.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

Ο επιλογέας λειτουργίας χρησιμοποιείται για
την έυκολή επιλογή του τρόπου λειτουργίας του
αυτοματισμού με ασφαλή τρόπο, με χρήση είτε
μαγνητικού κλειδιού ή proximity card για την
αποτροπη ακούσιου προγραμματισμού. Ο επιλογέας
χρησιμοποιείται για την επιλογή διάφορων τρόπων
λειτουργίας: νυχτερινό κλείσιμο, κλεισίματος ημέρας,
μερικού ανοίγματος, ανοίγματος μίας κατεύθυνσης,
κ.α.

Οι πόρτες μπορούν να λειτουργούν χειροκίνητα
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους: μπουτόν
πίεσης ή ανέπαφο μπουτόν, βασισμένο σε
μικροκυματική τεχνολογία, το οποίο ενεργοποιείται
όταν κινηθεί το χέρι προς αυτό. Συνίσταται σε
περιβάλλοντα με κίνδυνο μόλυνσης (υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες
εστίασης και φαρμακοβιομηχανίες).

Λειτουργικότητα, έλεγχος και ασφάλεια: αυτές είναι οι βασικές
έννοιες των λύσεων της BFT η οποία σχεδιάζει και παράγει
αυτοματισμούς για 30 χρόνια.
Η εμπειρία μας από το παρελθόν, ο δυναμισμός της ανάπτυξης
του παρόντος, και η επιθυμία μας να διαμορφώσουμε πολύπλοκες
τεχνολογίες στις απλές λύσεις που απαιτούνται για το μέλλον.

Αυτό είμαστε, αυτό είναι η BFT.

Somfy Ελλάς Α.Ε.
Λ. Καραμανλή 181
Αχαρναί, ΤΚ. 13677
τ. 210 6146768
Ελλάδα

www.bft.gr

