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CU-105_CZ   
                                                                                                                     ervenec 2007

TYPY 85UVF/IRF 
Integrovaný sníma  plamene 

s interním vyhodnocovacím relé 

viz. Tab.1 na str.3
                                                                                                           
POPIS

Sníma e plamene z nové vývojové ady Phoenix, typy 85IRF a 85UVF  jsou výrobky postavené na 
základ  mikroprocesorové techniky. Užívají infra ervené (IR), nebo ultrafialové (UV)  senzory.
Obsahují interní vyhodnocovací relé „plamen“  s pevn  definovanými parametry zpožd ní ve 
stavech „ho í/neho í“ a automaticky nastavenou citlivostí. Tím odpadá pot eba externího 
vyhodnocovacího zesilova e.

Sníma e plamene Phoenix, typy 85IRF a 85UVF   vyhodnocují amplitudov  modulované zá ení, 
které je produkováno v kontrolovaném plameni. P i nastavování sníma e je automaticky uložena 
taková frekvence modulace plamene, p i které je dosaženo nejlepšího rozlišení stav „ho í / neho í“.
Obsahují modul vlastní diagnostiky a samokontroly obvod .

Sníma e plamene ady Phoenix, typy 85IRF a 85UVF  se vyrábí v mnoha modelových variantách, 
které jsou ur eny asem odpadu relé „Plamen“ (FFRT), úrovní ochrany ve výbušné atmosfé e a 
certifikáty. Vhodný model najdete v tab.1 na str.3 

Sníma e plamene ady Phoenix, typy 85IRF a 85UVF  jsou napájeny nap tím 24V ss, p ipojeny 
jsou pomocí prefabrikovaného kabelu, dlouhého 3m. Na p ání mohou být i jiné délky, max. 300m. 
Analogový výstup 4-20mA  vypovídá o intenzit  plamene. 

APLIKACE
Sníma e plamene ady Fireye ady Phoenix, typy 85UVF jsou sníma e plamene se samokontrolou, 
mají senzor reagující na zá ení o vlnové délce 295 až 340 nm. Typické použití je na plynových 
ho ácích, rafinérských aplikacích, spalování odpadních plyn .

Sníma e plamene ady Fireye ady Phoenix, typy 85IRF jsou sníma e plamene se samokontrolou, 
mají senzor reagující na zá ení o vlnové délce 830 až 1100 nm. Typické použití je na plynových 
ho ácích, rafinérských aplikacích, spalování odpadních plyn , uhlí,  ho áky na topné oleje. 

Pozn:Protože sensory ve sníma ích Phoenix mají velmi široký rozsah v pásmu frekvence, m žeme 
s nimi snímat velmi odlišná paliva. Pro názornost UV pásmo je typické pro hlídání plynových 
ho ák , ale tento sníma  nám jej najde i v plameni olejového a mazutového ho áku. Pokud si 
chceme být 100% jistí, doporu ujeme provést zkoušku na konkrétní aplikaci. 

OVLÁDÁNÍ A ROZHRANÍ 
Ovládání a indikace sníma  plamene Phoenix je provedeno pomocí 4 tla ítkové tastatury a informativních LED. Umož uje 
nám neustále sledovat kvalitu  plamene, stav výstupních relé a poruchové stavy. Zjednodušené nastavování tohoto sníma e,
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nám jej pom že nastavit b hem n kolika minut. Pro dálkové sledování máme k dispozici relé „Plamen“, „Porucha“ a 
analogový výstup 4-20mA, vypovídající o intenzit  plamene. 

ROZM RY

OBRÁZEK 1 Typy 85UVFIR/IRF s kabelem

OBRÁZEK 2 Typy 85UVFIR/IRF model „CEX“ (nákres v etn  montážní p íruby, která se objednává odd len )

Všechny modely Phoenix 85UVF/IRFx-1CEX mají krytí schváleno dle CENELEC a ATEX, jako Eexd IIC/T6. Dodate n
byl pro CENELEC schválen i kryt IP66 (NEMA 4X). 
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 OZNA ENÍ SNÍMA  A CERTIFIKACE 
Tabulka 1
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P ÍSLUŠENSTVÍ

Montážní kus (nutné) 

Obj. . 35-318-1 Montážní kus se závitem 1“ NPT (vnit ní) v etn  p ipojovacího nátrubku 3/8“ 
NPT (vnit ní) pro chladicí vzduch.   

Obj. . 35-318-2 Montážní kus se závitem 1“ BSP (vnit ní) v etn  p ipojovacího nátrubku 3/8“ 
BSP (vnit ní) pro chladicí vzduch.   

Tepeln  odd lující mezikusy 35-127-1(3) je nutné objednat samostatn .

Napájecí zdroj 24V ss 
Fireye nabízí dva napájecí zdroje 24 V ss na DIN lištu pro napájení sníma  InSight. Model 60-2685-2 (2 A) 
m že napájet max. 5 sníma , model 60-2685-4 (4 A) m že napájet max. 10 sníma  (viz poznámka 1). 
Více viz manuál CU-100. 

Obj. íslo Popis Poznámka 
60-2685-2 Spínaný napájecí zdroj 24 V ss 

Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz 
Výstup: 24 V ss, 2,1 A 
Rozm ry: 82 mm výška, 92 mm ší ka, 91 mm hloubka. 

1, 2 

60-2685-4 Spínaný napájecí zdroj 24 V ss 
Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz 
Výstup: 24 V ss, 4,2 A 
Rozm ry: 82 mm výška, 145 mm ší ka, 91 mm hloubka. 

1,2 

60-2539-12 DIN lišta, délka 12“ (305 mm) 2 
60-2539-24 DIN lišta, délka 24“ (610 mm) 2 
60-2539-36 DIN lišta, délka 36“ (914 mm) 2 

Poznámka: 

1. Výstupní výkon je uveden p i svislé montáži a p i okolní teplot  do 50 °C. P i vodorovné montáži nebo 
p i teplot  okolí 60°C je výstupní výkon o 25% nižší. 

P i montáži zdroj  vedle sebe ponechte mezi zdroji mezeru alespo  20 mm.

SPECIFIKACE 
MECHANICKÉ PROVEDENÍ 

       Základní modely (-1), pro prost edí s výbušnou atmosférou (-1EX), s p ipojením na sv tlovody (-2) 

Materiál pouzdra:  Sklolaminát s povrchovou úpravou. 

Váha:     1,5 kg,  

            
 Teplota:    -40°C až 65°C 

       Modely –1EX:  -40°C až 60°C
       

 Vlhkost:    0% až 95% relativní vlhkosti, bez kondenzace 
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Montážní kusy: Obj. . 35-318-1  1“ NPT vnit ní závit s p ípojkou 3/8“ pro chladicí vzduch 

Obj. . 35-318-2  1“ BSP vnit ní závit s p ípojkou 3/8“ pro chladicí vzduch 

Chladicí vzduch: istý, sušený, chladný 

Spot eba: 113 l/min p ípojkou 3/8“ nebo T-kusem 1“. P i pracovní teplot  sníma e
blízké hornímu maximu nebo extrémn  zne išt ném prost edí ve spalovací 
komo e stoupá spot eba až na 425 l/min.

 Tlak:     adekvátní k p ekonání tlaku v komo e nebo vzduchové sk íni

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Napájení :    24V ss, +10%, -15%, proudová spot eba 200mA 

El. p ipojení: Kabelová pr chodka, s 3m prefabrikovaným kabelem 
             

Výstupní relé:  Relé „PLAMEN“ – kontakt v klidovém stavu rozepnut 
Relé „PORUCHA“ – kontakt v klidovém stavu sepnut 

Kontakty:   minimum:  10 mA / 5 V ss 
maximum:  2 A / 30 V ss  (odporová zát ž) 

2A/230V st .  (odporová zát ž) 
Analogový výstup: 4-20 mA ss, vztaženo k 24 V ss, maximální zát ž 750 ohm  
      Doporu ujeme  zdroje 60-2586-X pro spolehlivé odd lení obvodu SELV  

Indikace stavu:  Vícefunk ní  LED indikátor, pro intenzitu plamene, stav relé „PLAMEN“  
a „ PORUCHA“, pro nastavení a indikaci chybových hlášení. 

MECHANICKÉ PROVEDENÍ MODELU CEX 

Materiál pouzdra:  Hliníkový odlitek, povrchová úprava práškovou barvou, polyester, šedá 
      Provedení Eex d IIC, T6, ATEX certifikát. 

Váha:     4,3 kg 

Montážní kusy: Obj. . 129-168-1  1“ NPT vnit ní závit s p ípojkou 3/8“ pro chladicí vzduch 

Obj. . 129-168-2  1“ BSP vnit ní závit s p ípojkou 3/8“ pro chladicí vzduch 

Kabel:    Obj. . 59-497 - 12ti-žilový, s krycí folií a spole ným stín ním 
Izolace – zá ení odolný modifikovaný polyolefin (plamen retardující, 
bezhalogenový, bez kou ových zplodin) 
Max. teplota:  125°C 
Pr m r:   10,4 až 10,9 mm 
Max. délka kabelu 305 m. 

POZNÁMKY K INSTALACI

 Sníma e plamene Phoenix vyhodnocují p ítomnost nebo nep ítomnost plamene monitorováním 
intenzity plamen p i pohledu nap í  plamenem a vyhodnocením frekven ního spektra plamene. 
Sníma  se standartn  montuje a zam uje tak, aby se primární zóna sledovaného plamene nacházela 
ve sm ru pohledu sníma e.
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 Instrukce o umís ování a cílení sníma e jsou uvedeny v následujících odstavcích. Sníma  umož uje 
zp tnou kontrolu vhodnosti cílení pomocí LED  na zadní stran  sníma e a výstupu 4-20mA.. Viz 
kapitola o nastavování sníma e (set up). 

Poznámka: správné umíst ní sníma e musí spl ovat následující: 
1. Správná detekce plamene hlavního a/nebo zapalovacího ho áku ve všech reálných pr tocích 
vzduchu a paliva. 
2. Výpadek zapalovacího plamene, by  krátký, nebo jeho špatná délka i umíst ní musí znemožnit 
podávání paliva do ho áku. 

POPIS INSTALACE 

1. Nejlepší výsledky obdržíme se zam ením sníma e tak, že  osa (pohledu) sníma e se protíná s 
osou ho áku pod  malým úhlem (nap . 5 °) a vidí maximální plochu primárního plamene ho áku 
jak ukazuje obrázek 3. Pokud je použit jeden sníma  na plamen, sm r pohledu  sníma e by m l
protínat také zapalovací plamen. 

2. Pro instalace, kde je použito samostatných sníma  pro zapalovací a hlavní plamen, by m l být 
sníma  hlavního plamene instalován tak, aby nedetekoval zapalovací plamen. 

3. Sníma  musí mít pokud možno co nejmén  omezený výhled na plamen. Mechanické p ekážky 
jako nap . vzduchové žaluzie, míchací lopatky nebo podobné mohou zp sobit omezení výhledu 
sníma e. Proto je zapot ebí minimalizovat jejich plochu tak, aby byl umožn n sníma i výhled 
nejlépe podle obr. 3 

Poznámka: úpravy technologického za ízení konzultujte s výrobcem. 

OBRÁZEK 3. ZAM OVÁNÍ SNÍMA E JEDNOHO HO ÁKU 

4. PRO ZAJIŠT NÍ SPRÁVNÉHO UMÍST NÍ SNÍMA E JE NUTNÉ: 

Spolehlivá detekce plamene zapalovacího ho áku 

Spolehlivá detekce plamene hlavního ho áku 

Vy azení snímání zapalovacího ho áku když je krátký, nebo ve špatném míst   nebo proti 
sm ru otá ení hodinových ru i ek). Obrázek 4 vysv tluje, jak je umíst ní sníma e
ovlivn no   postavením pilotu a cirkulací vzduchu. Fyzické p ekážky, jako  lopatky 
regulátoru vzduchu, by nem ly zasahovat  do zorného paprsku  sníma e.

UPOZORN NÍ: P í cílení sníma e používejte o ku s ochrannou filtra ní vrstvou. 
Infra ervené a ultrafialové zá ení plamene m že poškodit zrak. !
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OBRÁZEK  4. UMÍST NÍ SNÍMA E S OHLEDEM NA ROTACI SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU

5. V úvahu musí být také brána  rotace vzduchu v ho áku (ho áky mají  rotaci vzduchu ve sm ru nebo 
proti sm ru otá ení hodinových ru i ek). Obrázek 4 vysv tluje, jak je umíst ní sníma e  ovlivn no
postavením pilotu a cirkulací vzduchu. Fyzické p ekážky, jako  lopatky regulátoru vzduchu, by 
nem ly zasahovat  do zorného paprsku  sníma e.

Jestliže máme rozhodnuto o p ibližném umíst ní pro  pr hledovou trubku, vyst ihn me  prázdný otvor 
pro  2 coulovou trubku v talí i ho áku.  Když lopatky regulátoru zasahují  do požadovaného zorného 
úhlu,  p ekážející lopatka(y) by m la(y)  být ost ižena(y)  pro zajišt ní  nerušené pohledové cesty ve 
všech  úrovních spalování viz obr.níže. 

Poznámka: úpravy technologického za ízení vždy konzultujte s výrobcem daného za ízení.

PLAMEN MUSÍ ÚPLN  KRÝT PR HLEDOVÝ OTVOR 

6. Doporu ená metoda pro uchycení montážního kusu vyžaduje kulový kloub 60-1664-3 (NPT), viz. 
Obr. 5. Upevn te kulový kloub centricky na otvor v desce ho áku a zafixujte t emi šrouby. 
Pr hledovou trubku instalujte do kulového kloubu. Pokud není kulový kloub použit vložte  konec   
pr hledové trubky do  otvoru, srovnejte  trubku do  požadovaného zorného úhlu a stehov  p iva te.
Svar musí být dostate ný pro do asné nesení váhy instalovaného sníma e. Pr hledová trubka by m la
být umíst na  šikmo dol , aby  do ní nepadaly ne istoty a prach. 

7. Když  byla  ov ena uspokojivá pozorovací poloha provozní zkouškou, (viz ást o nastavení), 
zajist te kulový kloub t emi stahovacími šrouby se šestihrannou hlavou  umíst nými na kruhu 
kulového kloubu. 

8. Obsluha sníma e bude snadn jší, když namontujete sestavu tak, aby LED displej byl dostupný a 
itelný. 

Poznámka:  LED displej pracuje nezávisle na pozici.  

9.  Pr zor  sníma e musí být udržován prostý zne iš ujících látek (olej, popel, saze, ne istoty) a  teplota 
sníma e nesmí  p ekro it  p edepsané maximum (65°C). P ekro ení teploty snižuje životnost 
sníma e. Oba požadavky budou  spln ny  souvislým vhán ním  vzduchu  bu   3/8 " otvorem do 
pouzdra sníma e nebo 1" T-kusem p ed kulovým kloubem, jak ukazuje  obrázek 5.  

UPOZORN NÍ: Nepoužívejte pr hledovou trubku delší než 30 cm na jeden palec (2,5 cm) 
jejího pr m ru. Zvyšte vnit ní pr m r trubky o jeden palec na každých p idaných 30 cm 
délky pr hledové trubky kv li zajišt ní pole viditelnosti sníma e.

!



str. 8 

istící vzduch m že být  p ivád n p ípojkou  3/8" nebo T-kusem 1".  Normáln  je použito pouze jedno 
z t chto možných p ipojení vzduchu, druhé p ipojení je ucpáno zátkou. Pokud je použita sestava 
s odd lovací o kou, jak ukazuje  obrázek 7, pro istící  vzduch je využit 1" T kus  (3/8"otvor je t eba
zaslepit).  

Praktickou zkušeností je použití sestavy s odd lovací o kou (60-1199 se závitem NPT) ve všech instalacích 
pro ochranu optiky sníma e proti neo ekávaným p etlakovým ráz m ve spalovací komo e.

Za normálních podmínek s istými spalovanými palivy a za podmínky mírné teploty okolí, je oby ejn
dostate ný o istný proud vzduchu p ibližn  4 SCFM (113 L/min.). Až  15 SCFM (425 L/min.) m že být  
požadováno pro palivo, které má vysokou úrove   sálání nebo vysoký podíl sazí nebo pro horké prost edí. 

UPOZORN NÍ: Pro zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti detekce doporu ujeme ke zvážení op tovné  
p ezkoušení stav  po ukon ení programování. 

OBRÁZEK  5.

!
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ZAPOJENÍ SNÍMA E

Pro omezení interferencí šumu i jiných poruch je vhodné umístit kabely od sníma e do pevného 
nebo pohyblivého trubkového vedení. Kabely sníma e umíst te v dostate né vzdálenosti od zdroj
s vysokou induk ností – jako vedení vysokého nap tí a jeho zdroje, zapalovací jiskrové systémy 
apod.

OBRÁZEK  6.     ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ

Poznámka:   

1. Kontakt relé „Plamen“ je rozepnut pokud plamen neho í.

2. Kontakty relé „Porucha“ jsou rozepnuty, pokud porucha trvá. 

3. BMS= Burner Management Systém (nebo jiný).  Nep ipojovat vodi  šedá/rudá na 24 V DC „0“¨. 

UPOZORN NÍ: Sníma  plamene Phoenix vyžaduje pro svou innost 24 Vss. P ipojení ke 
st ídavému napájení m že poškodit sníma . Viz schéma zapojení. 

Pro ochranu sníma e a kontakt  relé je doporu ena externí pojistka 2,0 A.Veškeré vodi e
sníma e musí být specifikovány na teplotu 90 °C. Pro délku kabel  menší než 300m použijte 
speciální kabel Fireye ( . 59-497, 12ti-žilový). Pro délky nad 300 m konzultujte s výrobcem. 

!

UPOZORN NÍ: Sníma  plamene Phoenix vyžaduje pro analogový výstup 4-20mA zdroj 
SELV, shodný se zdrojem pro napájení vlastního sníma e. Doporu ujeme zdroje Fireye 60-
2685.  

!
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4. Doporu ujeme použít externí pojistky 2A. 

5. Zemnící šroubek je zapojen uvnit   sníma e.

Externí zemnící šroubek je umíst n na t le sníma e, u zna ky. Nezapojovat, nebo natáhnout izolovaným 
vodi em až ke zdroj m sníma

6. Nezasahujte do sníma e!  

OBRÁZEK  7.     ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ SNÍMA E V PROVEDENÍ „CEX“. 

Vnit ní
vodi

Svorka Funkce 

bílá TB1-1 Napájení(-)24 V DC 
erná TB1-2 Napájení(+)24 V DC 

fialová TB1-3 4-20mA (+) 
šedá TB1-4 4-20mA (-) 
r žová TB2-1 Relé „Porucha“ 
ervená TB2-2 Relé „Porucha“ 

bílo/ ervená TB2-3 Relé „Plamen“ 
bílo/ ervená TB2-4 Relé „Plamen“ 
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OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ SNÍMA E PLAMENE PHOENIX 

Klávesnice 

Sníma  plamene Phoenix je vybaven pro ovládání a signalizaci stavovými LED a ty mi tla ítky pro 
nastavení sníma e. Vybavení  sníma e je níže. 

Stavové indikace             12 LED 

„Ready“       „V po ádku“     1 LED žlutá 

„Learn target flame“   „Poznávání plamene“ 1 LED žlutá  

„Learn background flame“ „Poznávání pozadí“  1 LED žlutá 

„Flame On/Off“     „Plamen Ho í/Neho í“ 1 LED žlutá 

„Flame strength“    „Kvalita plamene“  8 LED oranžových ( použity i pro heslo) 

Funkce tla ítek 

UP/DOWN 

Tato tla ítka slouží pro volbu p ístupového hesla k programování, k iniciaci „u ení“ nebo uložení vhodné 
intenzity plamene v režimu „poznávání plamene“, nebo „poznávání pozadí“. 

TARGET FLAME SELECT 

Toto tla ítko slouží k nastartování režimu „u ení“, i k jeho ukon ení. Ten je možné nechat i automaticky 
ukon it, uplynutím asu, kdy obdržíme event. hlášení jestli režim prob hl v po ádku, nebo byl plamen 
nedostate ný a je nutné ud lat takové úpravy, aby byl plamen dostate ný. 

BACKGROUND FLAME SELECT ( možno použít) 

Pokud máme aplikaci kde nám hrozí ovlivn ní snímání plamene nap . okolním ho ákem, nebo pozadím 
zá ící vyzdívky, použijte i tuto funkci. D ležitý je dostate ný rozdíl mezi intenzitou plamene vlastního a 
pozadím, nebo okolním plamenem. 



str. 12 

Nastavení 

Krok 1-Vložení hesla  

Stiskn te sou asn  tla ítka „Target Flame Select“ a „Background Flame Select“. Rožnou se nám LED dle 
obrázku níže. Pomocí šipek „Up“ a „Down“ rozsvítíme na bargrafu LED 5 odspodu. Op t stiskn te sou asn
tla ítka „Target Flame Select“ a „Background Flame Select“, pro potvrzení hesla. 

V tom p ípad  se nám zobrazuje: 

Ready = bliká 

Flame On/Off = nesvítí 

Flame Learn = bliká 

Background Learn = bliká 

HESLO P IJATO

Krok 2-U ení/Uložení plamene  

Stiskn te tla ítko „Target Flame Select“ ( „Learn Target Flame LED svítí). V nujme pozornost hlavn
sepnutí relé „Plamen“, p i stisknutém tla ítku „Target Flame Select“.  Tak dostaneme signál ze sníma e
plamene Phoenix do nad azeného systému ho áku. 

Poznámka: B hem tohoto nastavení dojde k sepnutí relé „Plamen“. Jestliže dojde k p ekro ení asu, sníma  se vrátí do 
režimu „Run“ a je nutné zopakovat krok 1. 

Udržujte stisknuté tla ítko „Target Flame Select“, sledujte intenzitu plamene na bargrafu vlevo, pokud je 
pot eba, mechanicky nato te sníma  tak, abyste dosáhli co nejv tší intenzity signálu. (1LED je nízký signál, 
8LED je maximum). 3-4 LED je minimum pro správnou funkci rozlišení plamene a okolí. 

V tom p ípad  se nám zobrazuje: 

Ready = bliká 

Flame On/Off = svítí 

UPOZORN NÍ: Plamen p íslušného ho áku musí být zapálen p i zahájení procedury 
„U ení“. Kvalitní stav plamene je nutné zajistit p i stisknutém tla ítku „Target Flame Select“ 
a sou asn  musí být sepnuto relé „Plamen“. V pr b hu procesu nastavení musí být plamen 
ho áku na provozním minimu. Sníma   tak zpracuje signál s p íslušným zesílením. 

!
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Flame Learn = svítí 

Background Learn = nesvítí 

Stiskn te sou asn  tla ítka s šipkami“Up“ a „Down“ ve chvíli, kdy je plamen dle Vašeho názoru nejlepší. 

Poznámka: LED „Ready“ a „Learn target flame“ p estanou blikat, jakmile bude proces u ení ukon en.
K ukon ení tohoto procesu dojde i po uplynutí 2 minut od jeho zahájení. 

U ENÍ PLAMENE 

Poznámka:Kroky 1 a 2 musí být provedeny ádn  a p i minimálním stavu ho ení p íslušného ho áku. Jakmile je ukon en
krok 2“U ení“, sníma  je p ipraven k použití. Toto platí pro aplikaci s jedním ho ákem. Pokud jich máme v jedné peci více, 
je nutné p ikro it k dalšímu kroku3 a to nastavení pozadí a vlivu okolních ho ák  „ Learn/Store background Flame“.  

Tab.2                P íklad detekce plamene, po ukon ení kroku 2, „Learning Target Flame“ 
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Krok 3- Nau ení a uložení pozadí plamene ( dle pot eby, viz výše)   

Poznámka: Zopakujte krok 1 –„ Zadání hesla“ viz str.12 a p ejd te na krok 3

Stiskn te tla ítko „Background Flame Select“ . Rožne  se nám LED „Learn Background Flame“ dle 
obrázku níže. 

Poznámka: LED „Ready“ bliká po dobu u ení pozadí. Jakmile je tento proces ukon en, je LED „Ready“ 
v normálním stavu a svítí. 

U ENÍ POZADÍ PLAMENE 

Tab. 3:                P íklad detekce plamene, po ukon ení kroku 3, o ezání pozadí plamene 
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POSTUP NASTAVENÍ SNÍMA E PHOENIX 

Stav Akce Stav LED 

BarGraf 
8LED 

Ready Flame On/Off Learn 
Target 
Flame

Learn 
Background 

Flame

RUN/Chod není Všechny 
aktivní 

ON Aktivní OFF OFF 

Sou asn  stisknout: „Target Flame 
Select“ a „Background Flame 
Select“, potom uvolnit

Nefunk ní ON Aktivní ON ON Zadat 
Heslo

Nama kat „Up“ , 5x 5. ON ON Aktivní ON ON 

Potvrzení 
hesla

Sou asn  stisknout: „Target Flame 
Select“ a „Background Flame 
Select“, potom uvolnit

5. ON Bliká Aktivní Bliká Bliká 

Zam ení
sníma e

Stisknout a držet*:„Target Flame 
Select“.

Zam te sníma  tak, aby byl signál 
maximální.

Všechny 
aktivní 

Bliká ON ON OFF 

Stisknout a držet*:„Target Flame 
Select“.-viz. Výše 

Stisknout krátce „Up“ a „Down“ 

Všechny 
aktivní 

Bliká ON Bliká OFF U ení
stavu 
„Ho í“ 

U ení na plamen je kompletní Všechny 
aktivní 

ON Aktivní OFF OFF 

Vložte op t heslo 5. ON Bliká Aktivní Bliká Bliká 

Stisknout krátce“ Background 
Flame Select“

Všechny 
aktivní 

Bliká Aktivní OFF ON 

U ení
pozadí 
plamene

 a pece 
U ení pozadí je kompletní Všechny 

aktivní 
ON Aktivní OFF OFF 

RUN/Chod není Všechny 
aktivní 

ON Aktivní OFF OFF 

UPOZORN NÍ: B hem stisku a držení  tla ítka „Target Flame Select“ p i zam ování a 
nastavování sníma e je relé „Plamen“ sepnuto a m že ovlivnit innost bezpe nostního systému 
ho áku. Prosím vyblokujte b hem nastavování hlída e jeho vliv na systém ho áku a b hem
nastavování udržujte vizuální kontakt s p íslušným plamenem. 

!
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CHYBOVÁ HLÁŠENÍ SNÍMA E PHOENIX 
  8 led diod bargrafu má dvojí význam. Krom  intenzity plamene nám indikují základní chyby sníma e Phoenix. 

Poznámka: Pro reset p i chybovém hlášení stiskn te jakékoliv tla ítko. Pokud chyba nezmizí, kontaktujte 
lokálního distributora, nebo výrobce, adresy najdete na poslední stran .

                         

                         SELHÁNÍ PLAMENE                                       PLD Chyba 

                Rezervováno pro budoucí                           Logika p ístroje porušena, vnit ní  

                 použití                                                         chyba 

                         

JEDEN ROZSAH 
Flicker plamene je po ád stejný, 
nejedná se o plamen, ale nap .
pozadí vyzdívky 

VYSOKÁ INTENZITA 
Použijte clonu, viz. Str. 19, 
obr. 9, nebo zm te pozici. 

NÍZKÝ ROZSAH 
UV zá ení je slabé, zm te
pozici. 

Rezervováno pro budoucí 
použití 

Rezervováno pro budoucí 
použití E EPROM CHYBA 

Vni ní pam  vadná. Sníma  není 
schopen uložit nastavení. Vym nit 
za jiný. 

Rezervováno pro budoucí 
použití 

Rezervováno pro budoucí  
použití 
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RELÉ PLAMEN 
Vnit ní diagnostika 
vyhodnotila vadné relé 

RELÉ PORUCHA 
Vnit ní diagnostika 
vyhodnotila vadné relé 

Rezervováno pro 
budoucí použití IO  VÝSTUPY CHYBA 

Vnit ní diagnostika našla chybu 
Ve vnit ních IO vstupech 

MAX. TEPLOTA 
Ve sníma i byla p es
80°C 

-5V CHYBA 
Chyba vnit ního napájení 

+5V CHYBA 
Chyba vnit ního napájení 

GROUND CHYBA 
Rušení na zemi 
analogového signálu 

3,3V CHYBA 
Porucha vnit ního napájení 
3,3V 

Chyba vnit ní pam ti 
AS ZAM ENÍ P EKRO EN

Limit 2 minuty nedodržen.  
Zopakujte proces „U ení“  
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Tepeln  izola ní kus (nutné)

Tepeln  izola ní nipl obj. . 35-127-1 NPT, nebo 35-127-3 BSP, viz obr. 9, poz. K. je použit k  zabrán ní 
p estupu tepla  z  horké pr hledové trubky do  hlavice sníma e a stejn  tak k odizolování nežádoucích 
elektropotenciál  pece. Tento kus je dodáván v sad  montážního  kusu. 

Pr hledové  šroubení s k emenným sklem (volitelné) 

Pr hledové  šroubení, obj. . 60-1199, viz. Obr. 10, poz. B. je použito vždy, když  je požadováno t sné
spojení nebo uzáv r pro hlavici sníma e. Plátek z k emenného skla odd luje tlak pece, žár, plyny a saze 
p icházející do styku  se  sníma em a zne ištující  o ku. Závit má velikost jeden palec U.S. standard, 
kuželový trubkový závit (l" - NPT). Když  je použito pr hledové šroubení, musí být použit l" T-kus  sm rem 
od šroubení pro p ipojení p ívodu istícího vzduchu  (vývodka 3/8" zaslepena).  

Kroužky s kalibrovanými otvory 

Otvor je použit pro omezení zorného pole (cílové plochy), snížení pr toku vzduchu, d lá p ekážku vzduchu 
a zvyšuje rozlišení mezi plamenem a zá ením pozadí. Otvor je zajišt n v kulovém kloubu pojistným 
kroužkem nebo m že být otvor umíst n uvnit  coulového šroubení (není dodáváno).  

Sníma  by m l ideáln  vid t cílovou plochu od 4 do 25 tvere ních palc  (25-250cm2) obálky plamene. 
Obálka plamene je plocha uvnit  spalovacího prostoru odd lující oblast, kde neho í palivo od ho ícího 
paliva. Nap íklad, jestliže otvor o pr m ru 1/2 coulu je umíst n uvnit  kulového kloubu, jednu stopu od 
o ky sníma e, a kulový kloub je umíst n na povrchu 4 stopy hlubokého vzdušníku, a jestliže vzdálenost od 

ustáleného plamene je 5 stop za vzdušníkem, cílová oblast na obálce plamene je 19.6 tvere ních palc , jak 
ukazuje na obrázek 8. více viz. Obr. 9

Poznámka: Mezi rozlišením a citlivostí je inverzní vztah. 

OBRÁZEK 8.  UMÍST NÍ KROUŽKU S KALIBROVANÝM OTVOREM 
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OBRÁZEK 9. 

KROUŽKY S KALIBROVANÝMI OTVORY 

Obrázek Pozice Díl íslo  Popis 
 9  1  53-121  Sada kroužk : Obsahuje následující položky: 
 9 A  153-121-2  Kroužek: Pr m r = 0.062" 
 9 8  153-121-3  Kroužek: Pr m r = 0.078" 
 9 C  153-121-4  Kroužek: Pr m r = 0.093" 
 9 D  153-121-5  Kroužek: Pr m r = 0.109" 
 9 E  153-121-6  Kroužek: Pr m r = 0.125" 
 9 F  153-121-7  Kroužek: Pr m r = 0.187" 
 9 G 153-121-8  Kroužek: Pr m r = 0.250" 
 9 H 153-121-9  Kroužek: Pr m r = 0.375" 
 9 I  153-121-10 Kroužek: Pr m r = 0.500" 
 9 J  234-181  Držák kroužku 

OBRÁZEK 10.
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UPOZORN NÍ

Jestliže jsou produkty Fireye kombinovány se za ízeními jiných výrobc  a/nebo integrovány do 
systém  navrhovaných nebo vyráb ných jiným dodavatelem nebo výrobcem, záruka Fireye, jak je 
uvedeno v Obecných smluvních a dodacích podmínkách, se vztahuje pouze na výrobky Fireye, a ne 
na ostatní vybavení nebo kombinovaný systém nebo jeho celkové provedení.  

ZÁRUKY 

FIREYE ru í po dobu jednoho roku od data výroby za své výrobky vým nou nebo podle svého 
zvážení opravou výrobk  nebo jejich ástí (s vyjímkou žárovek, fotonek, a fotoelement ), které 
byly shledány vadné použitým materiálem nebo výrobou, nebo které jinak selhaly  p i dodržení 
návodu k obsluze p iloženého k dodávce. PROHLAŠUJEME, ŽE FIREYE NEPOSKYTUJE 
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY OBCHODNÍCH VLASTNOSTÍ NEBO JINÉ ZVLÁŠTNÍ NEBO 
SAMOZ EJMÉ ZÁRUKY. Krom  toho, co je výslovn  uvedeno v Obecných smluvních a 
dodacích podmínkách - opravy, pokud se týkají  výrobku nebo sou ástky s výrobním íslem, kterou 
vyrobil nebo prodal  Fireye, mohou být omezeny výlu ným právem na vým nu nebo opravu 
provedenou, jak je výše uvedeno. V žádném p ípad  nebude Fireye zodpov dný za  vyplývající 
nebo zvláštní škody, které byly zp sobeny p írodní událostí, nebo které mohou vyvstat v souvislosti 
s takto poškozeným výrobkem nebo jeho ástí.

    ® FIREYE ®                                                             CU-105_CZ 
       3 Manchester Road                                             P eklad: Jan N mec 
         Derry, New Hampshire, 03038USA                ervenec 2007 
                               VAE a.s.

Kalusova 968/12,  
Ostrava-Mariánské Hory  
tel. (+420) 596 242 123 
fax. (+420) 596 242 122 
E-mail: nemec@vae.cz
www.vae.cz


