
 
 
 
 

 
 
  
 

Alkalmazási területek:  Ipari objektumok, üzletek, raktárak, mezőgazdasági üzemek,
parkolóházak,
irodaházak, iskolák, múzeumok, bankok, bevásárlóközpontok, üzemek, gyártócsarnokok stb.

Automatikus tűzjelző központok
A BENTEL J500-F sorozatú automatikus tűzjelzőrend-
szer, tűzjelző érzékelők, kézi jelzésadó stb. csatlakoz-
tatásával a kezdődő tüzek korai felismerésére képes.
A mikroprocesszor vezérlésű hagyományos tűzjelző-
központ az érzékelők kiértékelésén, a riasztáson, az
átjelzésen és az oltás-vezérlésen kívül alkalmas a tűz
terjedésének meggátlására szolgáló berendezések
vezérlésére.

J524-F   Bővíthető tűzjelző központ
A J524-F az EN54 szabványoknak megfelelően terve-
zett, mikroprocesszorral vezérelt központ, amely köze-
pes és nagy rendszerek kialakítására alkalmas. Az
alappanel hat hurokkal rendelkezik, amelyre három
JES56-F bővítő kártya csatlakoztatható így a hurkok
száma 24 lehet, a csatlakoztatható detektorok száma
pedig 504. Minden hurok rendelkezik egy riasztás
ismétlő kimenettel.
A központ vezérelhető és némítható riasztás kimene-
tekkel rendelkezik saját táplálású szirénák, tűzjelző
csengők, fényjelzők, telefonos átjelzők vezérlésére. A
központ zárható üvegajtaja csak felhatalmazott sze-
mély hozzáférését teszi lehetővé.
A jelzések a központtól  max.100 m távolságra lévő JS24 kij
központhoz háttérvilágításos kijelző rendelhető, amely a k
mációt mutatja. Az opcionális Windows™ környezetben 
kezelését, napló fájlt készít, valamint segítségével detektortörl
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

J524–F J506–F jellemzők
– 21 eszköz csatlakoztatható hurkonként: hagyomá-

nyos tűzérzékelő, kézi jelzésadó, gázérzékelő
– Egy riasztás ismétlő kimenet hurkonként
– Vezérelt 24 V riasztás kimenet saját táplálású sziré-

na, tűzjelző csengő, fényjelző meghajtására
– Vezérelhető és némítható hiba, figyelmeztetés ki-

menet jelző és kiegészítő eszközök számára
– Vezérelhető és némítható 12 V kimenet telefonos

átjelző számára
– Riasztás- és hiba állapot megőrzés detektortörlésig

J524–F
– 6 érzékelő hurok, hurokbővítő modullal  24-re

bővíthető
– Opcionális háttérvilágításos kijelző
– Tápellátás: 230 V AC
– 27,6 V DC 1,4 A kapcsolóüzemű tápegység / akku-

mulátortöltő
– Rekesz két 12V 17 Ah akkumulátor számára
– Méretek:  364 x 540 x 125 mm
– Súly (akkumulátorok nélkül):  max. 8,5 kg

J506–F
– 6 érzékelő hurok
– Tápellátás: 230 V AC ± l0%
– 27,6 VDC 1 A tápegység/ akkumulátortöltő
– Rekesz két 12V 17 Ah akkumulátor számára
– Méretek:  254 x 359 x 125 mm
– Súly (akkumulátorok nélkül):  max. 4 kg

JME52–F: mikroprocesszoros oltó modul
─ A modul két tűzjelző hurokra kapcsolódik
─ Kimenet, szelep vezérlés a két bemenet állapotától

(ÉS/VAGY) függően
─ Programozható oltási késleltetés (30, 60, 90 vagy
150 másodperc)

─ Kimenet oltás késleltetés, oltás és hiba jelzésére
─ Lehetőség az oltás tiltására hibás riasztás esetén

JS24: Kijelző panel
─ 5 vezetékes csatlakozás a központhoz (beleértve a

táplálást is)
─ A kijelző panel max. 100 m távolságra telepíthető a

központtól
─ Hang és fényjelzés
─ Némítható hangjelzés

BXM24: Tápegység állomás
─ Mikroprocesszor által vezérelt kapcsoló üzemű táp-

egység
─ Kimeneti feszültség 27.6 V DC
─ Kimeneti áram: BXM-24/14 1,4 A;  BXM24/25 2,5 A
─ Akkumulátor jelenlét, töltés és hatékonyság ellen-
őrzés

─ 3 biztosítékkal védett kimenet
─ Tamper kapcsoló
─ Nyitott kollektoros kimenet hibajelzésre
─ Rekesz két 12 V 17 Ah akkumulátor számára
─ Méretek:  377 x 405 x 96 mm
─ Súly (akkumulátorok nélkül): 4,5 kg


