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ÇOKLU BRÜLÖR KONTROLÜ İÇİN ALEV MONİTÖRLERİ 
 

03B – 03B1 
 

 

 
 

Uygulama :  
  
 Alev monitörleri, uygun alev elektrotu veya UV. Fotosel ile birlikte, 

alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya 

alevin söndüğünü haber verir. 03B ve 03B1 modeli sadece alevin var ya da 

yok olduğunu boş kontak çıkışı olarak bildirir. Endüstrinin birçok alanında ısı 

dağılımının eşit olabilmesi  veya çoklu yakıcı kullanmak gerektiğinde, eğer 

yakıcıların birbirlerini ateşleme imkanı yoksa 03B… Serisinin iki veya dört alev 

sinyal girişi ile bu sorununuzu en basit şekilde çözebilirsiniz. 03B…  serisi alev 

monitörünün sinyal çıkışını diğer 03B…  lere seri bağlantı yaparak kontrol sistemi artırılabilir. 

 

03B… serisi alev monitörleri İyonizasyon elektrotları ile çalışabilir. 

 

 

İyonizasyon elektrotları :  
 

İyonizasyon elektrotları gaz yakıtlı brülörlerde alev gözetleme dedektörü olarak kullanılabilir. 

Gaz alevi, topraklanmış brülör ile iyonizasyon elektrotu arasında bir rektifiye hattı oluşturur. Burada alevin 

akım doğrultucu etkisi ve elektrik iletkenliği ilkesi kullanılır. 

İyonizasyon akımı için kullanılan alev dedektörü, yüksek evsaflı, ısıya dayanıklı birkaç milimetre 

kalınlığında alüminyum oksitle kaplanmış çelik bir teldir. Dış kısmında izolasyon direnci 50 mega Ohm’ dan 

fazla olan bir muhafaza olmalıdır.  

 03B… Serisi   alev monitörlerinin yapısı :    

 

03B… Alev monitörleri, elektronik alev izleme devresi, tek kutup tek yönlü iki veya dört  adet rölenin seri 

kontak bağlantısı ile sürdüğü ana alev rölesinin çift kutup–çift yönlü serbest kontak çıkışı olan bir adet 

röle, alevin varlığına ve şiddetine  bağlı olarak yanan ve elektronik devreye entegre edilmiş iki kanal için 

iki, dört kanallı 03B1’ler için  ayrı çalışma lambası ile donatılmış dış kutusu ısıya dayanıklı plastikten 

üretilmiş bir üründür. 
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Uygulama alanları  :       
 

 Brülörlerde alev denetimi 

 Yarı otomatik brülör ve bek sistemlerinde yanmayı izlemek için.  

 PLC’ lere  “ Alev var” veya “Alev yok” sinyali temin etmek için. 

 Brülör program röleleri ( ERA -01G…ya da eş değeri ) kontrolünde çoklu alev izlemek için. 

 Atmosferik çalışan  çoklu brülör sistemlerinde kullanmak için.  

 

Çalışma Fonksiyonu  :   

 

Şemalar bölümünde 03B ve 03B1 Modellerinin  elektrik bağlantıları verilmiştir. Monitörün 1 Numaralı 

terminalinden faz, 2 No lu terminalinden nötr verilirse,  eğer monitörün  iyonizasyon elektrotlarının 

tamamı alevi belirlenen normlar içersinde algılayabiliyorsa ( Minimum 0.8 uA x zon Adedi ) yaklaşık 500 

ms. Sonra  03B’nin içerinde bulunan ana röle enerjilenir.  4 ve 5 Numaralı terminali Şekil 1 deki gibi 

serbest kontak çıkışı bağlıdır.  3 Nolu terminalinden ise doğrultulmuş sinyal çıkışı alabilirsiniz. Bu sinyal 

çıkışı kullanmak istediğiniz program rölesinin iyonizasyon elektrot girişine bağlanmalıdır.  

İyonizasyon elektrotlarından herhangi birinin alev algılaması kesildiğinde dışa çıkış sinyali de kesilecek, 

Aynı zamanda 03B… lerin ön yüzünde bulunan aleve bağımlı ilgili ışıklarda sönecektir.

Elektrik bağlantı şemaları  :           MODEL 03B (İki Zonlu Monitör )   

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 1: İki adet alev elektrot girişli 03B  Alev 
monitörü standart bağlantı şeması  

 

 
  

2 Kanallı Monitörlerde 10 ve 11 Nolu çıkışlar birleştirilip,             Şekil  2 : 03B ile 01G Ateşleme               

         1 Nolu faz girişine Köprü yapılmalıdır.                                        Rölesinin basit uygulama şeması. 
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03B1 alev monitörü uygulama şemaları :                                                   

 

 Şekil 3 – 4 ve 5 de ;  03B1 Dört zonlu monitörünün alev sayısına göre elektrik bağlantıları verilmiştir. Eğer 

monitörün dört adet alevi kontrol etmesi gerekiyorsa şekil 3 teki gibi standart bağlantısını 

uygulayabilirsiniz. 03B1 Monitörler minimum 2 Kanallı olarak çalıştırılabilir.  

 FS1 ... FS4 iyonizasyon elektrotlarının tamamı alevi belirlenen normlar içerisinde algılayabiliyorsa               

( Minimum 0.8 uA x Ad ) 03B’nin 3 Nolu terminalinden doğrultulmuş sinyal çıkışı alabilirsiniz. Bu sinyal 

çıkışını kullandığınız program rölesinin iyonizasyon elektrot girişine bağlamalısınız) Örnek : Şekil 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 4 : 03B1 Üç zonlu bağlantı şekli 

       Şekil 3 : 03B1 Dört zonlu bağlantı şekli                                           

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Şekil   5 :  03B1 iki Zonlu bağlantı şekli 

 
 

 

              

       Şekil  6 :  03B1 - 01G… Rölelere 4 ayrı brülör uygulaması 
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 Yandaki resimde görüldüğü gibi 03B1’in ön yüzünde 4 adet sarı  

 renkli ışık penceresi mevcuttur. Monitöre dört elektrot girişi yapılmış  

 ise hangi elektrottan alev sinyali geliyorsa, o sinyalle ilgili ışık yanacaktır.  

 Alev sinyali gelmeyen kanalın ışığı yanmayacaktır. Böyle bir durumda  

 dışa kontak çıkışı kapatılacaktır. 

    (Örnek)   Resimde 2. kanalda alev bilgisi yoktur. 

 

 

 

 

Teknik Veriler :       Ölçüler (mm. ) :     

 

Çalışma voltajı  :220 / 240 VAC.   % -15   + 10                   

Frekans   :50 – 60 Hz.  % 5 

Çektiği güç   :5 VA ( Yaklaşık) 

Fotosel  akımı  :> 1 uA ( Her kanal için ) 

Kontak akımı   :2 Amp. Max. Cos.0,6 

Fotosel kablo  mesafesi  :20m Max. 

Alev sinyali kesildiğinde   

kontak kapanma süresi :1 Saniye Max. 

Ortam sıcaklığı (Max.)  :- 20  + 60 Derece 

Montaj Pozisyonu  :Opsiyonel 

Koruma sınıfı  :IP 50 

 

Sembol açıklamaları : 
                                                  

AL       : Arıza lambası                                                             

EK      :  Harici reset                                                                 

FS1     :  1. Alev elektrotu                                            

FS2    : 2. Alev  elektrotu 

FS3    : 3. Alev elektrotu 

FS4    : 4. Alev elektrotu 

L         : 220 VAC. Faz girişi 

N         :  Nötür 

Ps       :  Basınç switchi 

R        :  Giriş sigortası 

S1       :  Sinyal çıkışı 

V1- V2 :  Yakıt valfleri 

Z        :  Ateşleme trafosu 


