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B524IEFT aljzat 
System Sensor érzékelőkhöz 
 
 
JELLEMZŐK: 
 

Működési feszültség:   15…28.5 V DC 
Nyugalmi áramfelvétel:   0.1 mA / 24 V DC 
Ellenállás aljzatonként:    0.2 Ohm / 24 V DC 
Átmérő:     102 mm 
Magasság:     26 mm 

 
LEÍRÁS: 
 

A B524IEFT izolátor aljzat System Sensor 200, 500, és 700-as sorozathoz készült. 
Működése: ha a címezhető hurkon rövidzár keletkezik, a modul lezárja a hibás szakaszt. Így a 
rendszer többi része zavartalanul működik tovább. A hiba megszűnte után az addig hibás rész 
automatikusan visszakapcsolódik. 

 
TELEPÍTÉS: 
 

Az aljzatok csavarral rögzíthetők (max. órsóátmérő 4 mm, fejátmérő 8 mm). Az 1. ábra 
mutatja a csatlakozási pontokat. 

 
A telepítés során minden helyi előírást be kell tartani. Az ajánlott átmérő 1 mm2 … 2.5 

mm2, de érdemes tekintettel lenni a központ gyártó megjegyzéseire is (kapacitás, 
hurokellenállás stb.). A helyes kábelrögzítéskor a kábelt meg kell szakítani. Ha csak a hurkot 
átvezetik a csatlakozókon, akkor az eszköz felügyelete nem megfelelő. Ajánlott kábeltípus: 
sodrott, árnyékolt, ahol az árnyékot az érzékelőknél is le kell kötni. 

 
Levétel ellen az eszközök védhetők. Mielőtt behelyezik az érzékelőt, le kell törni a 3. 

ábrán látható fület. Az érzékelő felhelyezése után az csak úgy szedhető le, ha az aljzat falánál 
lévő nyíláson keresztül egy kis csavarhúzóval a lapot eltolják. 
 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: 
 

A Firezone Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes  
termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. A garanciális idő letelte után a 
74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk 
az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást. 

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb 
elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a 
szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott 
eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. 
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Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem 

rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: 
villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, 
belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy 
garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire. 

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A 
telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék 
tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az 
utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott 
bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget. 

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, 
tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből 
esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a 
forgalmazó fenntartja. 
 
Forgalmazó:   Firezone Kft. 
    1142 Budapest 
    Erzsébet királyné útja 112. 
    Tel: 273-10-71  Info:toth.gergo@firezone.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: aljzat képe    2. ábra: bekötés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra: eltávolítás elleni védelem 
 
 

Műanyag lap Letörhető fül Nyomja a műanyag 
lapot a nyíl irányába 


