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ENDÜSTRĠ BRÜLÖRLERĠ ĠÇĠN  

KOMPAKT ATEġLEME ve KONTROL SĠSTEMĠ 

                           

     ERA – 04F2 

      
 

   ÖZELLĠKLER 
 

 

 Mikro-prosesörün dıĢ etkenlerden  izole edilmiĢ süre doğruluğu, 

 Operasyon süresince düĢük voltaj koruması, 

 Operasyon süresince dedektör kontrolü, 

 

 

 Besleme gerilimi : 220..240 Vac  -15  +10 % 50/60 Hz. 

 Güç tüketimi (ÇıkıĢlar hariç) : 15 VA, maksimum 

 ÇalıĢma sıcaklığı : 0 - 60°C  

 Koruma sigortası : 6 Amp. 

 Maksimum çıkıĢ kapasitesi : 230 V„da 3A, Cos φ = 0,5 

 Prob voltajı : 280 Vac  

 Minimum iyonizasyon akımı : 1 μA  

 Alev akımı limiti : 1 mA. 

 Bekleme süresi : 1,5 Saniye  

 Ġlk emniyet süresi : 3 Saniye 

 Reaksiyon süresi : 1 sn. 

 Kutu - Boyutları : ABS 200x120x90 mm.  

 Koruma sınıfı : IP 40 

 Ağırlığı  : 1200 gr 

 Montaj konumu : Her konumda 

 Alev algılama :  a - Ġyonizasyon – AteĢleme ayrı, ayrı  

    b - Tek elektrotla ateĢleme ve algılama 

    c  - Rektifikasyon çıkıĢlı UV. Dedektör (ER-3FE / ER-3E/ ERĠS) 

    d  - Infrared Flicker detector ( IRD 1020 ) 

 Elektrot hattı uzunluğu : < 2 m. 

 Dahili AteĢleme Trafosu : 1 x 10 KV. 20 mA. (AteĢleme – Algılama) 
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 KULLANIM ALANLARI 

 
 Çift  kademeli gaz brülörleri için ateĢleme ve alev kontrolü 

 Ġyonizasyon elektrodu veya Unirod (ya da ikisinin kombinasyonu) ile yapılan alev gözetlemesi için 

kullanılabilir alev kontrol rölesi. 

 Brülörün yakınına monte edilebilen, yerinde alev kontrolü 

 

 SERTĠFĠKALAR 

 
 DıĢ kutu Rosh Belgeli ( ABS IP 65 ) 

 Alev Kontrol rölesi  CE 85BBT0128 EN 298–EN 230 (FTLLXN ) CE 0036 - GOST belgeleri 

 AteĢleme trafosu CE (15623484  ) TAR – 12   

 

 AÇIKLAMALAR 

 

Program ve hata kontrolü : 

     

  ERA – 04F2 AteĢleme kutusunun içerisinde montajlı kontrol rölesi üzerinde 

bulunan  mikro – iĢlemci sadece bir brülör programlayıcı değil, aynı zamanda 

bir bilgilendirme sistemidir. Program kademeleri; cihaz üzerindeki Ģeffaf  

reset düğmesi içerisinde  yanıp sönen LED sayesinde görünmekte ve 

istenildiği takdirde firmamızdan  temin edilebilir Satropen veya ModuFlex 

bilgisayar yazılımı ile çalıĢma bilgileri PC ye aktarılabilmektedir.  

      

Resim 1 de Cihazın arızaya geçtiğinde kırmızı renkte yanan             

arıza ve Ġnfrared hata kodu mesaj ledi görünmektedir.                 Resim 1  Reset Butonu 

  

      Hata kodları kısmına bakınız! 

 

• DüĢük voltaj koruması : 

 Ġlk çalıĢma anında Ģebekeden gelen elektriğin 187 VAC‟ den daha yüksek olması gerekir. ÇalıĢma 

esnasında besleme voltajının 160 VAC‟nin altına düĢmesi durumunda cihaz arızaya geçer. Voltajın 

tekrardan 187 VAC. Üzerine çıkması halinde cihaz otomatik olarak çalıĢmaya hazır bekler. 
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ERA – 04F2 ÇALIġMASI 
 

 
ERA – 04F2 AteĢleme kutusunun yan tarafında bulunan On/Off düğmesi açılınca, sistem arızada değilse 

7 saniye sonra ateĢleme trafosu ateĢler, 2,5 Saniye ön ateĢleme yapılır. Ön ateĢlemenin sonunda  1. 

Gaz valfi enerjilenir. 0,5 Saniye içerisinde alevin oluĢması ve alev dedektörü tarafından algılanması 

gerekir, aksi takdirde 3. Saniyede sistem kilitlenerek dıĢa arıza çıkıĢı haricindeki diğer çıkıĢları kapatır.  

Alev oluĢmazsa ya da sönerse, cihaz gaz valfini kapatır ve kilitlenmeyi ön panelde gösterir. Resim 1 de 

görünen RESET düğmesindeki ıĢık flaĢ yaparak arıza sinyalini ve arızanın nereden kaynaklandığını ikaz 

eder. Yanma teknisyeni tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra RESET Butonuna basarak 

normal çalıĢma iĢlemlerine tekrar baĢlanabilir.  

BaĢarılı bir ön ateĢleme ve baĢarılı bir tutuĢma olmuĢsa, alev dedektörü tarafından belirlenen normlar 

içerisinde “Alev var mesajı” alınmıĢ ise, 9 Saniye sonra ana valf, 2. Gaz valfi devreye girer ve yanma 

sabitlenir. 

Güç kaynağı düğmesi, brülörün lokal olarak kapatılmasını sağlar, „0” yani kapalı 

konumunda kontrol sistemine kilitlenme durumu sinyali gönderilmez.  

 

                           HATA KODLARI  
 

On-Off Anahtar 

      Resim : 2 

      
 I  : Açık 
 O : Kapalı                                     

 
 

 

 

 

 

PROGRAM FLASH – CODE 

 
 

Yazılım kilitlenme safhası, kısa bir süre içinde çok 

fazla reset giriĢiminde bulunulması halinde ön 

paneldeki ıĢık sabit Ģekilde yanar.  Yeniden denenm denenmek istenirse,                           brülörün kapanıp, açılması gerekir. 

   Yeniden denenmek istenirse, brülörün kapanıp 

                                                                         açılması gerekir. 
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ERA – 04F2   KURULUM 

 
 
 Cihazı Ģiddetli manyetik veya elektrik alanların yakınına, doğrudan ısıya maruz kalacağı yerlere ve 

yanma sonucu çıkan gazların, korozif sıvıların ve solventlerin gelebileceği yerlere koymayın. 

 Cihaz, yetkili ve deneyimli personel tarafından, montajın yapıldığı yerde ve zamanda yürürlükte 

olan düzenlemelere uygun olarak monte edilmelidir.  

 Cihazı panoya monte ederken her zaman en az IP40 koruma sınıfı kesinlikle sağlanmalıdır. 

 Cihaz elektrik tesisatına sabit olarak bağlanacak Ģekilde tasarımlanmıĢtır. Montajın 

tamamlanmasından sonra bağlantıların doğru olduğundan emin olunuz. Faz/Nötr bağlantılarının 

ters yapılması, cihazın güvenliğini tehlikeye atabilir. 

 Elektrik bağlantılarını yaparken tüm teknik bilgilere uyunuz ve özellikle faz/nötr bağlantı uçlarının 

doğru bağlanmasına dikkat ediniz. Kabloların türü ve yerleri uygulama yerleri için uygun olmalıdır.  

 Besleme voltajının, frekansın ve kapasitenin doğru olduğunu kontrol ediniz. Bağlanan çıkıĢların 

maksimum kontak kapasitesini aĢmadığından emin olunuz. 

 Toprak kablosunu her zaman uygun kesitli kablolarla ve metalik Ģasinin uygun bir yerine bağlayın.  

 ERA – 04F2 Brülör kontrol ünitesi 24 Saat içinde en az bir defa açılıp kapatılarak çalıĢan sistemler 

için geliĢtirilmiĢtir. Herhangi bir iĢleme baĢlamadan önce, besleme hattının ve diğer bağlantıların 

ayrılmıĢ olduğundan emin olun. 

 
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
              Resim  4 :  04F2 DıĢ görünüm 
         
  Yüksek gerilim kablosunu   
  bağlamadan  önce enerjiyi kesiniz         
                   

 
Resim 3 : 04F2 Ġç Görünüm  
 
Kontrol ünitesine elektrik vermeden önce 

Açma / Kapama anahtarının „ 0 “ Konumunda 

Kapalı olduğundan emin olunuz. 
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ERA – 04F2  ELEKTRĠK BAĞLANTI ġEMALARI  

 
AteĢleme elektrotu                 
   
                  AteĢleme kablosunu ve diğer    
                       Kabloları bağlamadan önce 
Elektrot ateĢleme ve          Cihazın elektriğini kesiniz !                                                                                              
algılama olarak kullanılacak       Yüksek gerilim kablosu 
ise; 10 Numaralı klemens          Yanda göründüğü gibi 
boĢ kalmalıdır.                          AteĢleme trafosu üzerine 

                                               sıkıca vidalanmalıdır. 
              

Ġyonizasyon Elektrotu                                     

                              
              
     

     
       
 

 
 
 
 

 
                 

     04F2 İçin UV.Fotosel bağlantısı                            04F2 Çift elektrotlu bağlantı                                                                                                                            

            

   

                                                                            

04F2  SEMBOL AÇIKLAMALARI    

1 : 220 Volt Faz ( L ) 

2 : Nötür            ( N ) 

3 : Toprak           

4 : V1 ÇıkıĢı Faz 

5 : V1 ÇıkıĢı Nötür      04F2 Tek elektrotla ateşleme         

6 : V2 ÇıkıĢı Faz       ve algılama bağlantısı                   

7 : V2 ÇıkıĢ Nötür     

8 : Harici arıza lambası                            

9 : Harici Reset  (Ġstenmezse boĢ kalacak) 

10: Alev algılama sensörü            

    Tek elektrotla  ateĢleme ve algılama                            

        Yapılırsa 10 Numaralı terminal boĢ bırakılacak    

      

          KUTU ÖLÇÜLERİ 

                                                                                                                                   

        

                                                                                                                                                


