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                                   ALEV MONİTÖRÜ 
                                         

 
 

 

                                                     03H 

   

 

                                                                                                                                        
Uygulama :   
 

  
03H  Alev monitörünün uygulama alanları : 

 

 Brülörlerde alev denetimi 

 Proseslerde kaçak alev izlemek için. 

 Yüksek gerilim hatlarında kıvılcım tespit etmek için. 

 Yarı otomatik brülör sistemlerinde yanmayı izlemek için.  

 PLC’ lere  kuru kontak olarak “Alev var / yok” sinyali alabilmek için.  

 Brülör program röleleri kontrolünde çoklu alev izlemek için.  

 
Uygulama Notları :    

   
 Dedektör bağlantı kablosu 30 metreden uzun olmamalıdır. 

 Dedektör kablosu yüksek gerilim ve diğer kumanda kablolarından ayrı çekilmelidir. 

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

 

 
03H  Alev monitörünün yapısı :    
 

 

 
 Elektronik alev izleme devresi,  

 Çift kutup – Çift yönlü serbest kontak çıkıĢı olan bir adet röle,  

 Alevin varlığına ve Ģiddetine  bağlı olarak çalıĢan bargraf veya dotmatriks led grubu,  

 Alev rölesinin çekmede ve bırakmada gecikme ayarı yapılabilmesi için iki adet potansiyometre, 

 Yakıcı Alevi;  dedektör tarafından tespit edildiğinde Yeşil renkte yanıp sönen, alev söndüğünde Kırmızı 

renkte flaĢ yapan ikaz ıĢığı,   

 Isıya dayanıklı plastikten oluĢan dıĢ kutu. 
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03H  Dahili diyagram  :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim  : 1 
 

 
A1  : Açma kapama Ģalteri 

C-NO-NC : BoĢ Kontak çıkıĢları 

FS  : UV. Fotosel ( C7027… 4200 Serisi ) 

K1  : Alev rölesi 

K1.1  : BoĢ DPT Kontak 

K1.2  : BoĢ DPT Kontak 

L1 : 220 VAC. Faz 

N : Nötür 

R1 : Sigorta 

S : DoğrultulmuĢ çıkıĢ ( İyonizasyon    girişli         

   röleler için ) 

 

Özellikler :  
 
 Alev rölesinin çekmede ve bırakmada gecikme ayarı, 

 Alev sinyaline entegre edilmiĢ bargraf veya dotmatriks display, 

 Ġki adet linear trimpot ile çıkıĢ kontağı zaman ayarı,  

 Ultraviyole Fotoseller ile mükemmel alev tespiti; (C7027… C7035.. 4200 Serisi )  

 10 terminalli kolay montaj soketi, 

 48 x 96 mm. Pano üstü montaj… 
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Uyarılar   :    

  
 

 
Kontrol cihazı hiçbir Ģekilde açılmamalı ve üzerinde değiĢiklik yapılmamalıdır! 

 
 03H Alev monitörü yetkili kiĢiler tarafından montaj edilmeli ve çalıĢtırılmalıdır. 

 Kontrol ünitesi soketinden ayrılmadan önce besleme enerjisi kesilmelidir. 

 Kablo montajından sonra bağlantı klemensleri kontrol edilmelidir. 

 Fotosel bağlantı uçları Ģemadaki renk ve numaralara göre yapılmalıdır.  

 Ters bağlantıda fotosel bozulur.  

 Cihazla ilgili herhangi bir problemle karĢılaĢıldığında, müdahale etmeden önce teknik  

servisimize baĢvurulmalıdır. 

 

 

ÇalıĢma prensibi  :  
 

 

03H Alev monitörünün 1 Numaralı terminalinden 220 VAC.  

2 Numaralı terminalinden nötür verildiğinde; ön panel üzerinde  

sol üst köĢede bulunan alev durum ıĢığı kırmızı renkte  

flaĢ yapmaya baĢlayacaktır. Honeywell firmasının üretimi  

olan C7027A … veya endüstriyel ortamlar için üretilmiĢ  

ERA 4200 model UV. Fotosel ile bağlantı konektörünün  

9 Nolu klemensine beyaz renkli, 10 Numaralı klemensine  

mavi renkli  fotosel kabloları doğru bağlanmıĢ ise,  

alev gösterge Ledleri, dedektörün alevi görmesi ile birlikte  

% olarak çalıĢmaya baĢlayacaktır. 

                Resim  : 2 

           03H. Ön görünüş 

 

UV. Dedektör tarafından tespit edilen alev, uluslar arası normlar içersinde ise  

(Min. 190 nM – Max. 290 nM. Ve bu dilim göstergede % 20 nin üzerinde olmalıdır.)           

Bu durumda kırmızı renkte flaĢ yapan Led ıĢık, yeĢil renge dönüĢerek alev sinyali              

doğru geldiği sürece sabit olarak yeĢil  yanmaya devam edecektir. Bu ıĢığın yeĢil  

olması 03H Alev Monitörünün  “Alev var!”  ikazının dıĢa çıkıĢ sinyalidir.  

 03H Modelinde dıĢa çıkıĢ sinyali tek kutup çift yönlü boĢ röle kontağı olarak hizmet verir.  

Alev sinyali Led bargrafta % 20 nin altına düĢerse, monitörün dıĢa çıkıĢ sinyali kesilecektir.   
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           Ayarlar :                                                                           

 

ERA 03H’ ın ön panelinde bulunan iki adet potansiyometre ile alev sinyaline entegre edilmiĢ dıĢa çıkıĢ veren  

rölesinin çekmede ve bırakmada gecikmesi ayarlanabilir. 

 

 03H Alev Monitörünün ön gecikme 

   Ve son gecikme ayarı üretim           Ön gecikme ayarı 

 ÇıkıĢında minimum zamana set edilmiĢtir. 
 

 Çekmede Gecikme “TIME DELAY ON”  : 1 s.          Son gecikme ayarı     
   
 Bırakmada Gecikme “TIME DELAY OFF” : 1 s.                                 
 
 

          

                    Resim  :  3 

             
           
TIME DELAY ON  : 03H Alev Monitör kontağının çekmede gecikme ayarı, resim 3 de görüldüğü gibi 

 potansiyometre saat istikameti yönünde döndürüldüğünde ; çıkıĢ rölesine çekmede gecikme ayarı  

yaptırılabilir. (Maksimum ayar sınırı 5 Saniyedir.)         

   

TIME DELAY OFF   : 03H Alev Monitör kontağının bırakmada gecikme ayarı resim 3 de görüldüğü gibi 

 potansiyometre saat istikameti yönünde döndürüldüğünde ; çıkıĢ rölesine bırakmada gecikme ayarı  

yaptırılabilir. (Maksimum ayar sınırı 7  Saniyedir.)         

                          

TIME DELAY ON  : ( Ön gecikme zamanı )   

UV. Fotoselin alevi görmesinden itibaren monitörün “Alev var!” komutuna kadar geçen süre (Kontak çıkıĢ  

Bilgisinin dıĢa çıkıĢına kadar geçen süre. ) UV. Fotosel bu süre içersinde alevi görmemezlikten gelecektir. 

 

Ön gecikme zamanı ayarı prosesin yapısına bağlı olarak yapılmalıdır.  Çoğunlukla fotoselin kısa süreli  

yanlıĢ ve düzensiz alevlerden etkilenip prosesi durdurmasını önlemek içindir.  

 

TIME DELAY OFF :  ( Son gecikme zamanı ) 

Normal yanma sırasında herhangi bir nedenle UV.Fotosel alev tespiti yapmasa bile “Alev var !” Komutuna 

müsaade edilen süre son gecikme zamanıdır.  UV. Fotosel bu süre içersinde alevi tespit etmediği halde,  

03H Monitör “Alev var!” kabul edecektir. 

 

Son gecikme zamanı ayarı,  prosesin yapısı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.  

03H Alev monitörüne bağlı bir brülör kontrol rölesi mevcut ise, ayar yapılırken bu rölenin arızaya geçme  

 Süresi göz önünde bulundurulmalıdır.  Çünkü 03H Alev monitörünün ayarladığınız son gecikme zamanı;  

 brülör  kontrol rölesinin arızaya geçme süresine ( t2 süresi ) ilave edilecektir.  
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 Örnek : Brülör kontrol rölesinin arızaya geçme süresi ( t2 ) 5 Saniye ise + Son gecikme süresini  

4 Saniyeye ayarlamıĢsanız, UV. Fotosel alevi görmese bile  toplam 9 Saniye sonra brülör kontrol rölesi  

arıza konumuna geçecektir. Bu durum yakma sisteminde çok önemlidir. TutuĢma olmadığı halde  

03H Monitörün son gecikme ayar süresi ile brülör kontrol rölesinin ayar süresi toplamı kadar yakıt valfi  

açık kalacaktır. 03H Alev monitörlerinde son gecikme süresi, çoğunlukla alev titreĢimlerinde prosesin 

 gereksiz yere kapanmasını önlemek için geliĢtirilmiĢtir. 

 

 

ERA – 03H ELEKTRĠK BAĞLANTISI 

 
A1 : Açma kapama Ģalteri 

L1 : 220 VAC. 

N : Nötr 

R1 : Sigorta ( 2 Amp. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA – 03H Teknik bilgiler :  

C : Alev rölesi merkez kontak 

NC : Alev rölesi normalde kapalı kontak ( Alev yok ) 

NA : Alev rölesi normalde açık kontak  ( Alev var ) 

FS : UV. Fotosel  ( C7027… Honeywell ) 

S : Sinyal çıkıĢı ( Alev elektrot giriĢli kontrol röleleri 

    Ġçindir. ) 03H Alev monitörü UV. Fotosel  ile 

              Kullanıldığında 6 Nolu çıkıĢı ( S ) boĢ kalacaktır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA – 03H  Kutu ölçüleri   : (mm.) 

  

ÇalıĢma voltajı   : 220 VAC. -15  +10 % 

Koruma  Sigortası  : 4 Amp.   

Alev rölesi kontak akımı : 2 Amp. 220 VAC. Max. 

ÇalıĢabileceği ortam ısısı : 0 – 60 Derece 

Montaj ġekli   : 48 x 96 mm. Dikey 

Fotosel ile kablo mesafesi : 20 Mt. Empedans 2 nF. 

Koruma   


