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INFRARED DETECTOR                                               
                

                                                                         

 

 

                                                                ER – 3C2 
 

 

 

ER – 3C2 IR alev dedektörü;  yangın tarafından yayılan 

termal kızılötesi radyasyona hızlı cevap verebilmesi için 

elektronik bir devre yardımı ile kontrol edilen optik bir 

algılayıcıdır.  Belirli bir dalga boyundaki  (400 – 1000 Nm) tüm 

kızılötesi radyasyonlara karĢı duyarlıdır.   

Optik göz en yakın mesafe de  daha hızlıdır. Canlı alevin olduğu 

esnada, IR alev dedektörü derhal tepki verir. ÇalıĢma prensibi 

aynen göz gibidir. Aslında cihaz alev tarafından yayılan ıĢınımı 

“görür” ve dedektörün içindeki hassasiyet 90° lik bir koniyi 

kapsar; buna görüĢ sahası denir. ER – 3C2  tarafından 

algılanabilecek minimum alev boyutu, mesafe ile orantılı olarak 

değiĢkendir. Ġki kat mesafede ikiye katlanır ve yarı mesafede 

yarıya düĢer. Hassasiyet değeri mesafenin %2-3 'ü kadardır. 

Örneğin, 10 metrelik bir mesafeden algılanabilecek en küçük 

alev boyu 20-30 cm'dir.  
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NEDEN ER-3C DEDEKTÖR :
 

Alev tarafından yayılan görünebilir ıĢınım, yayılan enerjinin yalnızca küçük bir bölümüdür. Büyük 

bölüm sıcak yüzeyler tarafından yayılan görülemez termal kızılötesi ıĢınımdan oluĢur ve bu da 

yüzeyin sıcaklığıyla orantılı değiĢken dalga boylarına sahiptir. Yüksek ısıda daha kısa bir dalga boyu 

oluĢur, veya tam tersi de olabilir. IR alev dedektörü bu kızılötesi ıĢınımı oldukça iyi görmesine 

rağmen, gözle görülebilir ıĢığa karĢı görüĢ alanına yerleĢtirilen renkli camla filtrelenmiĢ ve nispeten 

körleĢtirilmiĢtir. Yine de dedektör güneĢ ıĢığını ve lambaları direkt olarak görmemelidir çünkü bu, 

cihazın körleĢmesine veya yanlıĢ alarm vermesine sebep olabilir.  

ER – 3C2  IR alev dedektörünün  gözetlediği ortamda Ģayet duman, Ģeffaf yağ tabakası, toz gibi 

engeller varsa yine de aleve tepki verebilmektedir. 

Cihaz IP 67 koruma sınıfına uygun tasarlanmıĢtır. Su yada herhangi sıvı geçirmeyecek Ģekilde izole 

edilmiĢtir.  Alüminyum dıĢ gövdesi içerisine yerleĢtirilmiĢ kontrol devresi polyesterle kaplanmıĢtır. 

DıĢ ortamla muhatap olan tek malzemesi bağlantı soketidir ve IP 67 olarak seçilmiĢtir.  Kablo 

montajı esnasında kablo giriĢi iyi izole edilmelidir. 

ER-3C2 IR dedektör kapalı ortamlarda çalıĢabilmesi için tasarlanmıĢtır.  Alarm çıkıĢının gecikme 

ayarları ve kontak çıkıĢı için kullanılan  03A.1 ünitesine bağlanması gerekmektedir.  

Ġlerde bağlantı Ģemasında görüleceği gibi IR Dedektör için 24VDC  Güç kaynağı , 03A.1 kontrol 

ünitesi için Ģebeke voltajı (220 VAC. 50 Hz.)  gerekmektedir.  

ER – 3C2 Dedektörde alev algılamasına bağlı bir çıkıĢ vardır ve 03A.1’in 3 Nolu giriĢine 

bağlanmalıdır.  Dedektör alevi algıladığında,  03A.1’in gecikme ayarına göre ( 1 Saniye ile 5 Saniye 

arasında) derhal çıkıĢ verir, alev veya IR radyasyon devam ettiği sürece çıkıĢ sabittir. Alev 

söndüğünde tekrar stant – by moduna geçer.  

 

ER – 3C2 DEDEKTÖR GÖRME AÇISI :
 

Hassasiyet algılama mesafesinin % 2-3 oranındadır, 

bu 5 metre mesafedeki 10 cm uzunluğunda bir alev 

veya 10 metre mesafedeki 20 cm uzunluğunda bir 

alev demektir. 

GörüĢ alanı 90° 'lik bir koni Ģeklindedir fakat 90° 'nin 

ötesinde dedektör, azaltılmıĢ bir hassasiyetle görür ve 

yansımalardan ötürü, önündeki engellerin arkasını 

görebilir. Dedektör camının önünde oluĢmuĢ az 

miktardaki toz veya yağ birikintisi cihazın algılamasını 

çok fazla düĢürmez çünkü termal kızılötesi ıĢınımın 

gücü, ıĢığın etkisine oranla toz tarafından çok az 

miktarda zayıflar. 
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Bu yüzdendir ki, dedektörün camının sıkça temizlenmesi gerekmemektedir. Ayrıca, yoğun dumanın 

içindeki alevlerle oldukça iyi olarak çalıĢabilen dedektör, duman yüzünden körleĢmez. 

Normalde dedektör dikey olarak, gözetlenecek bölümün tam ortasına, 90°lik koninin alanı en iyi 

Ģekilde kapsayabileceği Ģekilde monte edilir. Ġdeal yükseklik kare alanın kenarının 0.7'si kadardır. 

Örneğin, eğer kenar 10 metre ise, yükseklik 7 metre olmalıdır ve maksimum görme mesafesi de 10 

metredir.   

Eğer tavan alçaksa, köĢeler montaj için ideal alternatiflerdir. Böyle bir durumda, montaj yüksekliği 

kenarların 1/3 ü olabilir. Dedektörün direkt güneĢ ıĢığı ve parlak lambalara maruz kalmasından 

kaçınılmalıdır çünkü bunlar cihazın körleĢmesine sebep olur. Kapalı alan uygulamalarında tavan 

bölümüne takılacak olan detektöre herhangi bir Ģekilde gelen 5 Lüx’ün üzerindeki direk  ıĢıktan 

kaçınılması gerekmektedir.  Cihazın üzerine takılacak küçük bir tepelik veya kaplama,  istenmeyen 

ıĢıklardan korunmayı sağlamaya yardımcı olacaktır.  

 

ER – 3C IR DEDEKTÖRÜN UYGULAMA ALANLARI

 Yağlı ve kirli ortamlarda alev tespiti,  

 Bacalarda oluĢabilecek alev tespiti, 

 Kömür kazanlarında yanma denetimi, 

 Katı yakıt sistemlerinde alev kontrolü, 

 Karanlık mahallerde oluĢacak alevler, 

 Kor veya ısıdan kaynaklanan akkorluk 

 Su buharı arkası alev algılama  

 

ER – 3C2 IR DEDEKTÖR ÖZELLĠKLERĠ 
 

 

 24 Volt DC. Besleme 

 0,5 Saniye ön gecikme  

  Yüksek koruma sınıfı  

 Küçük Boyut, 

 90º  GörüĢ açısı 

 Kolay Montaj soketi  

 Alev bilgisi için LED ıĢık 
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TEKNĠK BĠLGĠLER : 
 

 IR DEDEKTÖR ( ER – 3C2 )  : 
 

ÇalıĢma voltajı   : 20 - 24 VDC.  

Çektiği güç    : 2 VA ( YaklaĢık) 

Görme Açısı   : 90º  

Görme mesafesi   : Max. 10 Mt. 

Görme baĢlangıcı   : Min.5 Lüx. 

Termal Radyasyon   : 400 – 1000 nm. 

 

ER – 3C2 IR DEDEKTÖR ÖLÇÜLERĠ  :                                       Ölçüler : mm. 
    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DıĢ Kutu Ölçüleri : mm. 

 

 

 

  


