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GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ 

 

( Kesintili çalışma ) 

02C.1 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           
           

 
Uygulama :  
 

  
02C1 Kontrol ünitesi, tek veya çift kademeli proses brülörlerinde 

alev denetimi için tasarlanmıştır. 24 saat içinde en az bir defa 

otomatik olarak veya elle durdurulan sistemlerde kullanılan gaz 

brülörleri için uygundur. 

02C1 Modellerinde alev gözetimi UV. Alev dedektörü girişi ile mümkündür. Yarı iletkenlerle üretilmiş 

olup, zamanlama ve mantık devresi mikroişlemci kontrollüdür. Basit bir işlemle brülörlerin üzerine 

veya ayrı tablo içine montajı mümkündür.  

 

 
02C1  Kontrol Ünitesinin Yapısı :     
 

Darbelere ve ısıya dayanıklı ABS plastikten yapılmış dış kutu içinde şunlar yer alır: 

 

 Elektronik komponentlerin montaj edildiği PCB kart üzerinde, 

1.   Alev dedektör mantık devresi ve yükselticisi. 

2.   Alev dedektör rölesi. 

3.   Mikropresösörlü program ve ana mantık devresi. 

4.   Güç devresi 

5.   Arıza rölesi ve brülör tahriki için standartlara uygun parçalar. 

6.    Brülörü çalıştırmak için kullanılan ilgili çıkışlar ve bağlantılar bulunur. 

 

   Dış Kutu Üzerinde ;      Dış Kutu üzerinde ışık durumu: 

 

1.  Membran tuşlu 19 mm. Dahili reset butonu.    5.  Arıza sinyali   FAULT      

2.   5 Adet renkli ışık penceresi mevcuttur.   6.  Ateşleme Trafosu  TR    

3.   Elektrik bağlantılarını gösteren şema tabanı.   7.  Gaz Valfi I. Kademe  PV 

4. Kablo bağlantılarının yapıldığı soket bulunmaktadır.  8.  Gaz valfi II. Kademe MV. 

         9.  Alev sinyali   FLAME   
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                                            02C1 Dahili diyagram   
 

 

  

 Açıklamalar : 

 
AT :   Ateşleme trafosu  L :  220 Volt Besleme Voltajı  

EK1 :  Dahili Test butonu         L1 :   Arıza sinyal lambası “Kırmızı Renk” 

EK2 : Harici Reset          L2 :  Ateşleme sinyali “Sarı Renk”      

FS : UV. Alev Dedektörü         L3 :  1. Valf sinyali “Yeşil Renk” 

K1 : Arıza rölesi          L4 :  2. Valf sinyali “Yeşil”     

K2 : 1. Valf Rölesi       L5 :  Alev var sinyali “Sarı” 

K3 : Ateşleme Rölesi         L6 :  Harici arıza lamba çıkışı “Kırmızı” 

K4 : 2. Valf Rölesi              N :  Nötr 

             Ps :  Basınç Switchi 
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                                  02C1  Blok Diyagram   
 

                                       
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikler :  

 
 Program öncesi alev hatasında kilitlenme 

 Beyan edilen zaman doğruluğu 

 Harici bir butonla arızadan çıkarma olanağı 

 2 adet solenoid valf için çıkış 

 1 adet ateşleme trafosu için çıkış 

 Harici arıza lambası için çıkış 

 Beş adet durum lambası  

 Kontrol ünitesi üzerinde yüksek korumalı membran etiket  

 UV. Dedektör girişi (ER – 3B veya  C7027A… Honeywell ) 

 
Uyarılar :      

 
Kontrol cihazı hiçbir şekilde açılmamalı ve üzerinde değişiklik 

yapılmamalıdır! 

 02C1 Kontrol ünitesi yetkili kişiler tarafından montaj edilmeli ve çalıştırılmalıdır. 

 Kontrol ünitesi soketinden ayrılmadan önce besleme enerjisi kesilmelidir. 

 Kablo montajından sonra bağlantı klemensleri kontrol edilmelidir. 

 Cihazla ilgili herhangi bir problemle karşılaşıldığında, müdahale etmeden önce teknik 

servisimize başvurulmalıdır. 
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Uygulama Notları :    

   
 Dedektör bağlantı kablosu ER-3B ile 20 / C7027A Honeywell ile 30 metreden uzun olmamalıdır. 

 Dedektör kablosu yüksek gerilim ( ateşleme trafosu ) ve diğer kumanda kablolarından ayrı 

çekilmelidir. 

 Dedektör kablosu için ,iletkenlik kapasitesi ve izolasyon direnci yüksek kablolar tercih edilmelidir. 

  

Çalışma Fonksiyonu :  

ERA – 02C1 Program rölesinin 3 Numaralı bağlantı terminalinden 220 VAC. Faz, 12 Numaralı terminalinden 

nötr verilmişse, 4 ve 5 Numaralı terminaller kısa devre edilmiş yada termostat veya presöstat görevi yapan 

herhangi bir kontrol cihazı çalışma sinyali gönderiyorsa 02C1‟ in dahili hata izleme bölümü ön test zamanını 

başlatmış olur. 

Ön test sırasında 02C1 Kontrol ünitesi 1.Yakıt valfine  emir vermediği halde yanma odasında herhangi bir 

nedenle alev dedektörünün algılayabileceği büyüklükte bir yanma varsa,  mantık devresi bunu „hatalı 

yanma’ kabul ederek yakıt valfleri çıkışına müsaade etmeyecek ve kontrol ünitesi arıza lambası haricindeki 

dışa çıkışlarını tamamen kapatacaktır.    

02C1‟ in ön test süresi başarılı bir şekilde tamamlanmışsa 10 Nolu terminal ( Ateşleme trafosu ) ve  8 Nolu 

terminal (1. Kademe valfi ) enerjilenir. Aynı zamanda emniyet süresi başlamış olur.  

Alev oluşumu  dedektörün  tespit edebileceği boyutta ve standartlara uygunsa, Ateşleme Trafosu devreden çıkar,  

9 Numara ( ana gaz valfi ) devreye girer. Yanma işlemi alev dedektörünün kontrolu altında normal seyrine devam 

eder. Ana gaz valfi açıkken her hangi bir nedenle alev sinyali kesilirse, ateşleme trafosu tekrar devreye girerek 

ateşleme tekrarı yapar. 10 Saniye içersinde hala dedektör den alev sinyali gelmiyorsa kontrol ünitesi dışa çıkış 

sinyalleri kapatarak arıza konumuna geçer.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 AT :  Ateşleme trafosu 
 EK :  Harici reset butonu 
 Fs :  Alev dedektörü ( C7027A / ER-3B / 4200 ) 
 L :  220 VAC. Besleme voltajı 
 N :  Nötr 

 Ps :  Basınç switch‟i veya köprü 

 R :  Açma kapama anahtarı 
 TC :  Isı veya basınç anahtarı 
 V1- V2 :  Yakıt valfi 
 



 

 

                         www.eraendustriyel.com.tr                     

 

 

02C1 Brülör kontrol ünitesinin ardışıl programı :  

 
 

 
          Tw  :  Ön test bekleme süresi 

             ts  :  Arızaya geçme süresi                 ts   :  Emniyet süresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Normal program  : 

02C1 kontrol ünitesine enerji verildiğinde 4 – 5 Nolu terminal köprülenmiş veya kontrol tertibatı tarafından 

çalışma komutu geliyorsa; program başlamış olur. 1. Valfe çıkış verilmeden dedektör hatası veya yanma 

hücresinde kontrolsüz alev  bilgisi varsa sistem arızaya geçer. Ön test süresi (tw) içerisinde hata bilgisi yoksa 

ateşleme trafosu ve birinci kademe yakıt valfi aynı anda devreye girer. Alev dedektörü, yanma normları içersinde 

„Alev var!„ bilgisi göndermiş ise, ateşleme trafosu devreden çıkarak ana gaz valfi devreye girer. Yanma alev 

dedektörü kontrolünde devam eder. 

 

 

 

 

 

    td  :  Normal yanma anında 

             alev kesilirse ana valfin             
  kapanma süresi  < 1 Sec. 

              

  ts²: Arıza süresi    
 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
Her hangi bir nedenle 02C1 kontrol ünitesinin 1 Numaralı terminaline gelen alev dedektörü sinyali 

kesilmiş ise, ana gaz valfi bir  saniye içerisinde kapatılır.  Ana valfin kapatılması ile birlikte 

ateşleme trafosu tekrar devreye girer. Pilot valf (I.Kademe valfi ) zaten devrededir.  Eğer alev 

dedektörü normal sinyalini tekrar verirse ana valf yeniden enerjilenir. Dedektör sinyali gelmiyorsa 

“ts” süresi kadar sonra arıza çıkışı haricinde tüm çıkışlar kapatılır. 
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02C1 Kontrol ünitesinde kullanılabilir Ultraviyole alev dedektörleri :  
 
 
 

Dedektör Modeli :  ER – 3B     
 
Çalışma sıcaklığı  :  600 C    10.000 Saat  

Dalga Boyu   :  190 – 290 nM. 

Montaj bağlantısı  :  1”  BSP 

Standart kablo boyu  :  Silikon 1Mt (Konektörlü ) 

Elektrik bağlantısı  :  Mavi Uç     + 

                             Kahve uç    - 

Kablo mesafesi (02C1)  : 20 Mt. Empedans 2nF  

Alev algılama mesafesi  :  ( 02C1 ile 1 Mt. Max.) 

 

Dedektör Modeli : 4200  

Tip    : 42008889085  

Fotosel Kılıfı   : 304 SS ½” BSP 

Ana gövde   : 304 SS 

Çalışma sıcaklığı  : 121°C 

Uygulanabilecek basınç  (Max) : 3 Atu ( Quartz koruma camı için ) 

    

Bağlantı soketi  

Marka    : ILME /180°C ( Alman malı) 

Koruma sınıfı   : IP 68 

 

UV. Lamba    : Honeywell 129464 M  

Çalışma sıcaklığı  : (- 18   + 121°C ) 

Çalışma Ömrü   : 40.000 Saat Max. 60 derece  02C1 ile 

Kablo mesafesi   : 30 Metre Max. 

 

 
Dedektör Modeli    : C7027A 1023 
 
 

Bağlantı                      : ½” NPT 

Çalışma sıcaklığı          : - 18  +102 Derece 

Koruma sınıfı               : IP 40 

Çalışma Ömrü              : 40.000 Saat  60 derece 02C1 ile 

 

 



 

 

                         www.eraendustriyel.com.tr                     

 

Teknik Özellikler :  

Volt                                                                          :  220 / 240 VAC. + 10 % - 15         : 220  / 240 VAC.  +10 %  - 15 

Gerekli olan minimum dedektör akım                          :  2 uA                

Terminal  8,9,10                                                       : 1  Amp.     : 1 Amp.     

Terminal 6                                                                : 0,5 Amp.     : 0,5 Amp. 

Toplam Güç                                                              : Sürekli 5 Amp.    : Sürekli 5 Amp. 

Tw (Program öncesi hata tespit süresi )                       : 5 Saniye 

td  (Ana valfin kapanma süresi )                                 : < 1 Saniye Max. 

Ts1                                                                          : 10 Saniye      : 10 Saniye 

ts2                                                                           : 10 Saniye      : 10 saniye  

Koruma Sınıfı                                                            : IP 40     : IP 40                       

Çalışabileceği ortam ısısı                                            : 0 - 60   : 0 – 60 °C     

Montaj pozisyonu                                                      : Opsiyonel     : Opsiyonel       

 

Ağırlık  :              
 

Kontrol rölesi ( Soketsiz )    : 395 gr.    

Soket       :   85 gr.  

   

Kablo mesafeleri  :  
 

Kontrol rölesi ile dedektör 

arasındaki kablo mesafesi  : ER-3B  / C7027A ve 4200 Honeywell 20 ile 30 mt. Max. 

Terminal  1 – 3 – 4     : <30 m. 1,5 mm2 

Terminal 5 – 6 –7 – 8 – 9 –10     : <20 m. 0,75 mm2 

 

Kutu ölçüleri : (mm.)            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


