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E-2101_CZ 

Listopad 2006

FIREYE E210/211

Ho ákový automat 
ízená kontrola spalování na bázi 

mikroprocesoru s  centrálou hlášení 
 a samo innou diagnostikou 

1

Popis

Ho ákový monitor FIREYE®  FLAME-MONITOR na bázi mikroprocesoru ídí a kontroluje spalování. Je 
vybaven samo innou diagnostikou, energeticky nezávislou pam tí  a knihovnou informativních hlášení. Hlášení 
se objevují na displeji jednotky ED510 a informují o opera ním anebo poruchovém režimu.  Systém provádí 
ádné sekven ní spalování a kontrolu spalování u automatických ho ák , jednopalivových nebo dvoupalivových 

ho ák , ho ák  s p ímým zapalováním nebo se zapalovacím ho ákem,on/off nebo  modulovaných ho ák .

Jsou nastaveny vstupy pro blokování ho ák , jako nap .: limit opakovaného restartu a kontrola provozu, 
blokování p i provozu bez prov trání, spína  pr toku vzduchu a intenzita spalování na koncových spína ích
motoru.  Kontrola ho ákového automatu programuje motor ventilátoru, transformátor zapalování, pilotní a hlavní 
ventil , aby  spalování probíhalo bezpe n  a dle požadavk  schvalovacích orgán .

V p ípad  p erušení provozu z bezpe nostních d vod  bude jednotka ED510 informovat operátora, že 
ízení je ve stavu „ALARM” , a zobrazí hlášení popisující závadu. Vým nný zesilova  plamene a modul 

programu je možné p izp sobit pot ebám. K dispozici je ada detektor  plamene a u displeje jednotky  je možná 
volba jazyka (Angli tina, Francouzština, Holandština, N m ina, Špan lština nebo Švédština).  

N které opera ní charakteristiky programovacího modulu EP113 (s výrobním kódem 21 nebo vyšším) 
se zadávají pomocí šesti malých p epína , které jsou umíst ny na bo ní stran  modulu programu. Mezi tyto 
charakteristiky pat í  operace bez opakovaného restartu a s opakovaným restartem (3-P okruh), p erušované 
operace svorky 5, prodloužení asu prov trání, a také je zde možnost zapnutí nebo vypnutí požadavku, že 
okruh 3-P v chodu je na za átku opera ního cyklu prokazateln  rozepnut.  

Dopl kové vybavení zahrnuje rozší ení jednotky. Jednotka rozší ení E320 pro  FIREYE FLAME-
MONITOR zvýší možnosti individuálního zobrazení poruch, a to pro dalších šestnáct  ochranných spína .
Jednotka poskytuje prvotní výstupy pro všechny spína e.
Dálkové sepnutí automatu (remote reset) – viz.  Manuál E-8002 
Jednotka rozší ení - viz.  Manuál E-3201
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Použití

 Ur eno pro jednoduché nebo dvojstup ové ho áky, ho áky se zapalovacím ho ákem, nebo p ímým 
zapalováním p i trvalém chodu.  

 Jeden základní model vyhovuje rozdílným požadavk m dle Evropských norem. 
 Jednotka ED510 zobrazuje programová hlášení  a d vody pro p erušní provozu ho áku v Angli tin ,

Francouzštin , Holandštin , Špan lštin  nebo N m in  . 
 Jednotka ED510 soustavn  podává hlášení o ho ení. 
 Jednotka ED510 poskytuje také výstupy o nejd ležit jších provozních hodinách s ohledem na palivo, 

po et zapálení, celkovém po tu vypnutí z bezpe nostních d vod , a p í inách posledních šesti vypnutí 
z bezpe nostních d vod .

 Spína  chod/kontrola (run/check) umož uje obsluze zastavit chod programu v n které ze t í pozic 
(Prov trání, PTFI, nebo Auto).

 Volitelné na asování prov trání.
 Ho ákový monitor je možné osadit zesilova i pro r zné typy detektor :

- Infra ervený 
- UV 
- UV se samokontrolou 
- Ioniza ní elektrody 

s odpovídajícím širokým výb rem konstrukce sníma  plamene.

Výhody konstruk ního ešení výrobku 

 Technologie na bázi mikroprocesoru. 
 Jednoduše vyjímatelná kontrolní jednotka s ochranným krytem se zarážkou 
 Zaho ené elektronické okruhy zabra ující opot ebení a tepeln  odolné.  
 Pozlacené konektory zásuvek 
 P esné asování, hlídací asova  pro kontrolu zapalování a dobu chodu modulárního motoru 
 Ochrana proti p etížení a zkratu 

Zabudovaná samo inná diagnostika

Specifikace

Limity provozních teplot:
 Max. Min. 
EB720 60°C -20°C *
EB721  60°C -20°C* 
Zesilova e, Modul programu  60°C -20°C * 
Jednotka ED510  60°C 0°C * 
Všechny UV sníma e  100°C -20°C * 
Všechny infra ervené sníma e  52°C -20°C * 

*Jednotka byla testována p i - 20°C. Minimální provozní charakteristiky, závislé na zm nách dodávky 
elektrického nap tí.

Vlhkost: max RH 85% (nekondenzující)

Všechny sou ásti jsou zality epoxidem.

Napájecí nap tí a elektrické parametry

Napájecí nap tí: EB720  220V  (Evropa) (min. 187V., max. 242V.) 
240V  (Velká Británie) (min. 204V. max. 264V.) 

EB721  110V (min. 94V. max. 132V.)
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Frekvence: 50/60Hz

Spot eba energie: Opera ní: 25 VA 
Pohotovostní: 13 VA

Obvyklé asování – asovací tabulka

as prov trání: 1 sec., 15 sec., 30 sec., 60 sec., 2 min., 5 min., 10 min.,                                                
15 min., (možnost p epnutí na modulu programu).                          
P ednastavení z výroby:  30 sec

as zapálení pilotu (svorka X):  5 s
as p ezkoušení pilotu (svorky 5 & 6): 10 s
as zapálení hlavního ho áku:

Plynový zapalovací ventil (svorka 5): 3s (p erušení operace je možné pomocí p epína e #2) 
Olejový zapalovací ventil (svorka 6): 5s

Opakování prov trání:   10 s (prodlouží se na 20 s v p ípad  poruchy zapalování nebo ho ení)
Reak ní as v p ípad  neho ení: Maximum 1s pro EP113

Maximum 4s pro EP114*

Poznámka: reak ní as v p ípad  neho ení pro EP113 je 1.5 s pokud je zapojen se zesilova em ERT1 
* Jednotka EP114 nespl uje požadavky schvalovacích orgán

Krytí dle IP:    00 POZOR: Ho ákový automat musí být umíst n ve vhodné elektrické   
    sk íni, aby byla zajišt na ochrana p ed úrazem elektrickým
    proudem. 
  20   Pro zvýšení hodnocení na 20 je nutné objednat kryt proti   
               prachu – íslo dílu EC600( je sou ástí dodávky E210)  

Zatížení výstup

SVORKA POPIS MAX P ÍKON
5-6 Zapalovací ventil 250VA 
X  Zapalovací transformátor 360VA 
7 Hlavní ho ák 250VA 
M Motor ventilátoru, styka  250VA 
A Poplašné za ízení/alarm 50VA 
10-11 
10-12 
10-13 

modulátor 125VA 

Maximální zatížení v jednom okamžiku je  2000 VA 
Maximální délka vedení mezi svorkami a jejich zát žemi by nem la být delší než 50 metr .

Ho ákový automat – Informace pro objednávku 
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E210 nebo 211 Ho ákový automat (pot ebné množství: 1 kus) 
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E210 - sou ásti:    E211- sou ásti:

EB720  konstrukce/rám  EB721 

EC600  kryt proti prachu  EC600  

48-1836 montážní šrouby  48-1836 

Jednotka ED510 – display (pot ebné množství: 1 kus) 

Moduly programu EP musí mít výrobní íslo 21 nebo vyšší (nap . 9514-28). EPD  

Zesilova  (pot ebné množství: 1 kus) 

E1R3

EUV1  

EUVS4  

ERT1

Svorkovnice (pot ebné množství: 1 kus) 

60-1386-2 pro povrchovou montáž (viz. obrázek) 

60-1466-2 montáž do sk ín

Modul programu (pot ebné množství: 1 kus) 

EP modul

EP113E (Angli tina)

EP113D (N m ina) 

EP113F (Francouzština) 

EP113NL (Holandština) 

EP113ES (Špan lština)

EP113SW (Švédština) 

EP113NR (Angli tina, pevn  nastaveno, bez automatického restartu)

Certifikáty

CE:  E210, E211, EP113D, EP113E, EP113F, EP113NL, EP113GS, EP113NR, EUV1, 

EUVS4, EIR3 

Plynová za ízení

Norma pro plynová za ízení:    90/396/EEC 
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Na ízení pro za ízení pod nízkým nap tím:  73/23/EEC 

EMC Norma:     89/336/EEC 

GASTEC:      CG-63AP2200 

(EN298, íjen 1993; EN230, Listopad 1990) 

Za azení/Klasifikace:    F/I nebo T/L nebo C/L/J/B 

DVGW:      NG-2510AS0261(DIN EN 298 C02, 1994) 

Olejová za ízení:     DIN-CERTCO:5F 129/97(DIN EN230: 1991-05) 

APAVE:      E210, EP113F, EUV1, EUVST, EIR3 

Detektory plamene

Infra ervené 
Typ Délka kabelu Verze P ipojení

48PT2-1003 2400 mm P ímá hlavice 1/2" NPT 
48PT2-1007 1200 mm P ímá hlavice 1/2" NPT 
48PT2-9003 2400 mm Hlavice pod 90  1/2" NPT 
48PT2-9007 1200 mm Hlavice pod 90  1/2" NPT 

Ultrafialové detektory 
Typ Délka kabelu P ipojení

UV1A3 900 mm 1/2" NPT 
UV1A6 1800 mm 1/2" NPT 

UV2 900 mm 3/8" NPT 
45UV3-1050 2400 mm Pro trubku 3/4"  

UV8A 1800 mm 1/2" Hlavice pod 90
Ultrafialové detektory se samokontrolou 

Typ Délka kabelu P ipojení Nap tí
45UV5-1007 1800 mm 1" BSP 230 V 
45UV5-1008 1800 mm 1" BSP 110 V 
45UV5-1009 1800 mm 1" NPT 120 V 

                                                                                                            

P íslušenství a náhradní díly 

Popis Typ Ur eno pro 
Firetron cell 4-236-1 48PT2 
UV trubice 4-314 45UV3,45UV5 

o ky/objektivy 61-436 48PT2 
K emíková o ka(3/4”) 45-56 45UV3 
K emíková o ka (1”) 46-38 45UV5 
Odd lovací díly 
-Se sklen nou o kou
-S k emíkovým sklem 
-S k emíkovou o kou

60-801 
60-1257 
60-1290 

48PT2
UV-1A
UV-1A

Tepelný izolátor (1/2” NPT) 35-69 48PT2/UV-1A 
Tepelný izolátor (1’ BSP) 35-127-3 45UV5 
Tepelný izolátor (1’ NPT) 35-127-1 45UV5 
Kloubový díl  (1/2” NPT) 60-302 48PT/UV-1A 
Kloubový díl  (1” BSP) 60-1664-4 45UV5 



 - 7 – 

Kloubový díl  (1” NPT) 60-1664-3 45UV5 

P epína e pro volitelné operace 

N které opera ní chrakteristiky modulu programu EP113 se zadávají pomocí šesti malých p epína
umíst ných na bo ní stran  modulu. Mezi tyto charakteristiky pat í  operace bez opakovaného restartu a 
s opakovaným restartem , kdy blokovací okruh (3-P okruh) je rozepnut (p epína #1), do asn  n bo trvalé 
p erušení operace svorky 5 (p epína #2), prodloužení asu prov trání (p epína e #3, #4, #5), a možnost 
zapnutí nebo vypnutí požadavku, že okruh 3-P v chodu je na za átku opera ního cyklu prokazateln  rozepnut 
(p epína #6).  

P ední strana 

 Nahoru 

                                                                                                   Dol

Tabulka obvodu  Umíst ní p epína e #1   

P epína  #1 -  provoz bez prov trávání nebo s prov tráváním 

P epína  #1 udává, jestli kontrola/program uzav e prov trávání (p epína  #1 je v pozici Dol ) anebo prov trává 
(P epína  #1 je v pozici Naho e), když okruh 3-P v chodu je rozepnut a to b hem spalovacího cyklu nebo 
následn  po zhasnutí plamene, poté co regulace umožnila ztlumení výkonu (následn  po ukon ení MTFI). * 
Modul programu je dodáván s p epína em v pozici Dol  (provoz bez prov trávání). Celkový p ehled nastavení 
p epína  je uveden dále na str. 8.

UPOZORN NÍ: NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ NEBO POUŽITÍ MODULU PROGRAMU M ŽE VÉST 
K NEBEZPE NÝM SITUACÍM A OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO MAJETKU. Zm na nastavení p epína
zp sobuje provozní zm ny každého modulu programu. Nastavení p epína  musí být 
provád no pe liv  a správn . Nastavení p epína  pro konkrétní požadavek by m l
provád t kompetentní odborník, jako nap . specialista pro kotle a ho áky s pot ebnou 
státní zkouškou/licencí, technická obsluha ho ák  a kotl , anebo výrobce tepelného 
za ízení (OEM)  i na základ  povinných úkon  dle p edpis  výrobce (OEM).

!
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P epína  #2 – ob asné nebo trvalé p erušení provozu 

P epína  #2 udává do asné nebo trvalé p erušení provozu svorky 5. Pokud je svorka 5 nastavena pro trvalé 
p erušování provozu (P epína  #2 v pozici Dol ), svorka 5 je napájena b hem zapalování pilotu (5 sekund), 
kontroly pilotu (10 sekund), a MTFI (3 sekundy) než dojde k odpojení  od nap tí. Pokud je svorka 5 nastavena 
pro ob asné p erušení provozu (P epína  #2 v pozici Nahoru), svorka 5 z stává napájena b hem celé doby 
ho ení. Modul programu je od výrobce p ednastaven s p epína em v pozici Dol  (trvalé p erušování provozu).

P epína e #3,4 & 5 - doba odv trání

Pomocí p epína  #3,4 &5 nastavujeme doby prov trání pro modul programu. Doby prov trání jsou volitelné a 
to od 1 sekundy do 15 minut. Doba prov trání se nezahájí, dokud  výkon ventilátoru nedosáhne horní hodnoty 
ho ení (dosaženo 10-13) a p epína  maxima plamene je prokazateln  rozepnut (popis D-8). Na konci doby 
prov trání je spalovací výkon ventilátoru snížen ke spodní hodnot  ho ení (10-12), a eká, až je ochranný 
spína  zapnutí minima plamene prokazateln  rozepnut (M-D). V tabulce Funkce p epína  je uvedeno, jak 
nastavit dobu odv trání.

P epína  #6 -  okruh 3-P v chodu prokazateln  sepnut k zahájení provozu

P epína  #6 slouží k zapnutí nebo vypnutí, podle požadavku ochranného spína e sepnutého okruhu 3-P, který 
musí být prokazateln  rozepnut p i zahájení pracovního cyklu. Pokud je p epína  v pozici Zapnuto (p epína  #6 
je Dole) na sepnutý okruh 3-P je požadavek rozepnutí na za átku pracovního cyklu (okruh L1-3 je rozepnut). 
Je-li tato možnost nastavena a okruhu 3-P je rozepnut na za átku pracovního cyklu, kontrola bude po dobu 30 
sekund ekat na rozepnutí okruhu 3-P. Pokud se po 30 sekundách okruh 3-P nerozepne, pojistka se zablokuje. 
Moduly programu jsou dodávány s p ednastavenou volbou Zapnuto (p epína  #6 je Dole).

* Pojistka/kontrola vždy provede bezpe nostní zablokování, v p ípad  že kontrola neprokáže plamen b hem 
PTFI nebo MTFI. 
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Celkový p ehled nastavení p epína  je uveden výše.

P epína  kontrola – chod Konektory typu RJ12 pro p ipojení

; komunika ní jednotky E500

Konektory typu RJ45  pro p ipojení jednotky displeje ED510 

Kompatibilita jednotky programu a jednotky displeje

Pro kontrolní systém Ho ákového automatu je k dispozici jedna  jednotka displeje (P/N  ED510).                
ED510 je dvou ádkový LCD s 16 znaky a klávesnicí k zobrazení sou asného i minulého stavu, týkající se 
innosti kontroly. ED510 se fyzicky p ipevní na p ední stranu modulu programu (Výrobní íslo 21 a vyšší). 

Podrobný popis, výhody a možnosti modulu displeje ED510 jsou popsány v manuálu ED5101. Jednotky 
programu s výrobním íslem 21 nebo vyšším (nap . 9514-21) jsou kompatibilní s  moduly displeje , tedy ED510 
i ED500.

Konektory typu RJ

Moduly programu (s výrobním íslem 21 nebo vyšším) jsou vybaveny konektory typu RJ45 pro p ipojení 
jednotky displeje. Jednotka ED510 se zaklapne do p ední strany obalu Modulu programu. Kabel ED580 
(p iložen k jednotce displeje ED510) se pak zapojí do konektor  RJ45 na obou jednotkách.

P epína  Kontrola- Chod

P epína  kontrola-Chod je umíst n na horní stran  Modulu programu EP113 (výrobní íslo 21 nebo vyšší) a  je 
možné ho použít k zastavení kontroly  ve kterémkoli postupném kroku ho ení, s výjimkou MTFI. Pokud je 
s p epína em manipulováno b hem kroku MTFI, p epína  není funk ní a pokra uje automatické programování 
chodu. Toto je výhodné pro nastavení vazeb ho áku, montáž pilotu, atp.

Komunika ní p ipojení pomocí interface E500

Modul programu EP113 (s výrobním kódem 21 nebo vyšším) má dva konektory typu RJ12 pro p ipojení RS485 
ke Komunika nímu Interface E500 na sb rnici, kde je možné p ipojit i další za ízení. Více informací najdete 
v Manuálu E=5001. Na sb rnici m že být p ipojeno až šest kterýchkoli Modul  programu EP. (Linky 00 až 15). 
Pokud jsou jednotky takto p ipojeny k E500, ísla linek se musí nastavit na každém Modulu programu 
p ipojeném k Interface RS485. (Viz Linky). Moduly programu je možné propojit s E500 také pomocí 
standardního plochého páskového kabelu (ED550).
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Linky p ipojení

Možnosti nastavení linek v p ípad  p ipojení Modulu programu EP113 k E500 pomocí Interface RS485. 

Postup 1 (pouze pro displej ED 510 )

1. Zmá kn te tla ítko SCRL dokud se na displaji neobjeví PROGRAM SETUP 
2. Zmá kn te tla ítko MODE a displej ukáže PROGRAMMER EP113.
3. Podržte tla ítko SCRL doud se na displaji neobjeví UNIT ADDRESS #00 (nebo p íslušné íslo linky). 
4. Pokaždé, když stala íte tla ítko RESET po dobu 1 sekundy a pak ho uvolníte, íslo linky se zvýší o jednu.  
5. Maximální po et linek je 15. Pak se objeví znovu íslo linky 00. 

Postup 2 platný pro ED500 neuvádíme, jednotka ED500 není k dispozici.

Funkce

Detektor plamene Fireye provádí správné asování ho ení a monitorování plamene u automatických 
ho ák . Detektor také poskytuje  výstupy o stavu a diagnostické informace pro pot eby obsluhy. Detektor 
zobrazuje adu jednozna ných zpráv, které jsou dob e srozumitelné. Je možná volba jazyka, ve kterém jsou 
zprávy uvedeny, a to Angli tina, Francouzština, Holandština, Špan lština nebo N m ina.

Popis ochranných spína

1.Rozepnutí n kterého ze spína  obvodu L1-3 zastaví ho ák bez blokace nebo alarmu z provozu. V okamžiku, 
kdy jsou spína e sepnuty, je zahájen provoz ho áku. Mezi spína e doporu ujeme za adit také provozní 
termostat, který je sepnut pokud je požadován tepelný výkon.  

2. Spína e chodu (3-P): jestliže je n který ze sníma  tohot okruhu rozepnut, všchny ventily dodávky paliva 
budou okamžit  uzav eny a kontrola spustí alarm nebo zablokování (provoz bez prov trání). Kontrola se pak 
musí ru n  resetovat. Mezi tyto spína e pat í nap íklad spína  pr toku vzduchu. 

Poznámka: P epína  #1 programátoru EP113 umož uje nastavení opakovaného restart kontroly, místo 
spušt ní alarmu. Viz. P epína e volitelných operací 

3. Maximální  výkon, nebo spína  prov trání (D-8): tento spína  má vazbu na ízení motoru ventilátoru, nebo na 
p epína  rozd lení tlaku vzduchu, který umož uje maximální pr tok vzduchu.  

4. Spína  zahájení provozu na nízký výkon: tento spína  má vazbu na ízení motoru ventilátoru nebo na spína
tlumení, který zajiš uje že výkon motoru i tlumení jsou ve správné pozici pro zhasnutí ho áku.

Program pro zahájení chodu 

Ho ákový automat E210/211 s Modulem displeje ED510, Modulem programu, modulem zesilova e plamene a 
vhodným detektorem plamene, provádí následující provozní kroky: 

1. Se zapojením pod nap tí je motor ventilátoru napájen p es terminál M, kde jsou spln ny následující 
podmínky: 
- as prov trání (dle požadavku na teplo) je dosažen. 
- P epína  pr toku vzduchu je od po átku rozepnut nebo se rozepne b hem 30 sekund * 
- Žádné zablokování.  

P epína  pr toku vzduchu se sepne. Další spína e, které jsou v chodu (v závislosti na volb  paliva) se 
také sepnou (vše b hem 30 sekund).  

2. Spalovací výkon motoru je ízen k nejvyššímu výkonu. 

 * P epína   #6 zapíná nebo vypíná tuto možnost, viz. P epína e pro volitelné operace
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3. P íprava na prov trání je zahájena pokud je spína  max. polohy motoru ventilátoru (spína  prov trání)
sepnut b hem 180 sekund, a je potvrzeno, že  výkon motoru dosáhl  max. stupn . Hlídaná hodnota 
p ípravy na prov trání je 30 sekund. * 

4. Po dokon ení p ípravy  na prov trání je výkon motoru ízen tak, aby dosáhl stupn  minima b hem 180 
sekund.  

5. Ho ák je p ipraven pro zapálení pokud jsou spln ny tyto podmínky: 
- Ochranné spína e provozu s prov tráním a bez prov trání jsou sepnuty 
- Spína  min.výkonu (spína  minimálního pr toku vzduchu) je sepnut.  

6. Obvod zapalování a solenoid pilotního paliva jsou pod nap tím.
7. Nap tí v m ni i zapalování je vypnuto, poté co se pilot pokoušel  zapálit po dobu 5 sekund 

8. V okamžiku, kdy se objeví plamen, jednotka ED510 zobrazí informace o síle signálu jak b hem
zkušební doby pilotu, tak hlavní innosti ho áku.  

9. Následn  po dob  10 sekund po prokázání stability pilotu, hlavní palivový ventil (svorka 7)  se dostává 
pod nap tí.

10. Po pokusu hlavního ho áku o zapálení (3 sekundy pro plynové a 5 sekund pro olejové ho áky), solenoid 
zapalovacího paliva je odpojena od nap tí a spalovací výkon motoru je dále ízen automatickou 
kontrolou.

11. Hlídaný zahajovací program je ukon en a ho ák je v provozu.

Normální zhasnutí ho áku
- P i rozepnutí opera ní kontroly (spína  prov trání) je hlavní palivový ventil odpojen od nap tí a 

spalovací výkon motoru je ízen k dolní hranici. 
- Po 10 sekundách prov trávání je ventilátor odpojen od nap tí.

*P epína i #3, #4, a #5 je možné zvolit as prov trání od 1 sekundy do 15 minut. Viz. P epína e pro 
volitelné operace

Tabulka nap tí v jednotlivých krocích/fázích
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1. Zahájení provozu ho áku 
2. Sepnutí AFS(air flow switch-spína  vzduchu) 
3. Sepnutí PAFS ( purge air flow switch-spína  vzduchu pro prov trání)
4. Ukon ení prov trání
5.   LFI( low fire indication- min. poloha vzduchové klapky, sepnut IGN( igniter- VN zapalova  v chodu, 
6.  zaznamenán plamen pilotu, 
7.  zapalovaní vypnuto – doba pro potvrzení pilotu, 
8.  hlavní p ívod paliva zapnut,  
9. pilot odpojen (plyn),  
10. pilot odpojen (olej),  
11. požadavky na teplo spln ny – vypnutí ho áku,  
12. vypnutí motoru ventilátoru. 

*P epína em #2 je možné nastavit bu  ob asné nebo trvalé p erušení provozu svorky 5. Viz. P epína e pro 
volitelné operace 
** P epína i #3, #4, a #5 je možné zvolit as prov trání od 1 sekundy do 15 minut. 

Podmínky spušt ní alarmu a zablokování

Detektor plamene FIREYE provede zablokování v následujících p ípadech:
Kdykoli 

- extrémní proudové zatížení na n které ze svorek X,5, 6, nebo7 
- samokontrola nebo chyba na:  

o rámu 
o zesilova i
o modulu programu 
o samokontrole UV sníma e

Pokud je ho ák mimo provoz 
- Falešný signál plamene zaznamenán po dobu delší 30 sekund
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B hem zahájení provozu ho áku
- Spína  proud ní vzduchu se na za átku nerozepne b hem 30 sekund * 
- Spína  proud ní vzduchu se nesepne 30 sekund po startu 
- Spína  velkého žáru/výkonu se nesepne b hem 180 sekund 
- Falešný signál plamene zaznamenán po dobu delší než 1 sekunda

B hem p ípravy na prov trání
- Rozepnutí ochranných spína  provozu bez opakovaného restartu (3-P) 
- Zjišt n falešný signál plamene

*  Pomocí p epína e #6 je možné tento požadavek zapnout nebo vypnout, viz. P epína e pro volitelné operace           

Po p íprav  na prov trání
- Spína  nízkého výkonu není sepnut b hem 180 sekund po dokon ení prov trání (minimum je 10 

sekund) 
- Rozepnutí ochranných spína  provozu bez opakovaného restartu (3-P) 
- Zjišt n falešný signál plamene

B hem zapalování ho áku
- Rozepnutí ochranných spína  provozu bez opakovaného restartu (3-P)1 
- Po pokusu pilotu o zapálení po stanovenou dobu není zaznamenáno vzplanutí pilotu 
- Pilot zhasnul b hem doby prov ování stability ho ení pilotu 
- Po pokusu hlavního ho áku o zapálení po stanovenou dobu není zaznamenán plamen

B hem provozu ho áku

- Rozepnutí ochranných spína  provozu bez opakovaného restartu (3-P) * 
- Plamen zhasnul 1

Schéma zapojení- Ho ákový automat™ E210/E211 

*  Pro E211 jsou zásuvky pro p ipojení L1/L2 pro 110V, 50Hz 

+   2 sekundy p i použití jednotek programu s výrobním íslem nižším než 8926 
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Maximální délka propojení dráty ze svorek a k nim p ipojeným zát žím by nem la být v tší než 50 metr  (164 
feet).

+ P epína em  #2 je možné zvolit provoz svorky 5 s ob asným nebo trvalým p erušením. Viz. P epína e pro 
volitelné operace 

P epína  #1 umož uje restart kontroly místo alarmu. Viz. P epína e pro volitelné operace.  

Zprávy

Jednotka ED510 zobrazuje dva druhy zpráv: 
1. Zprávy týkající se zahájení a zastavení normálního provozu 
2. Zprávy alarmu a zablokování.

Zpráva       Popis

innost ho áku se zastavila. Ho ák eká na požadavek provozu(L1-3), aby 
byla innost znovu obnovena 

P epína  #6 (3-P je prokazateln  rozepnut pro zahájení) je nastaven na 
pozici Dole (Zapnuto). Kontrola eká na rozepnutí bezpe nostního okruhu (3-
P) p ed zahájením provozu. Maximální ekací doba je 30 sekund p ed tím, 
než dojde k zablokování.* 

ekací doba kontroly  (maximum 30 sekund) pro sepnutí  ochranného 
spína e provozu bez restartu.  

ekací doba kontroly  (maximum 180 sekund) pro sepnutí ochranného 
spína e vysokého výkonu odv trání (D-8). 

Probíhá prov trání p ed zahájením provozu, odpo ítávání od 1 sekundy do 
15 minut.† 

ekací doba kontroly (maximum 180 sekund) až modulator dosáhne pozice 
LOW, ekání na sepnutí okruhu nízkého žáru (M-D) (minimum je 10 sekund). 

Nekontrolovaný pokus pilotu o zapálení trvající stanovenou dobu (maximum 5 
sekund). 

Prokázáno ho ení pilotu b hem stanoveného asu. 

Signál hlavního ho áku b hem kontrolovaného pokusu o zapálení.  

Signál hlavního ho áku b hem provozu ho áku.  

ekací doba po prov trání 10 sekund (20 sekund v p ípad  zhašení plamene 
nebo neúsp chu p i zapalování). 



 - 15 – 

Tento požadavek je možné nastavit p epína em #6. Viz. P epína e pro volitelné operace.  
† P epína i #3, #4, a #5 je možné nastavit  as prov trání od 1 sec. Až do 15 min. Viz. P epína e pro 
volitelné operace.  

Zprávy alarmu související s bezpe nostním okruhem 

Tyto zprávy se objeví na displeji pokud je potvrzena abnormalita v bezpe nostním okruhu. Po uplynutí ekací
doby po prov trání (10 sekund) se kontrola zablokuje. Zprávy se zobrazují, dokud nedojde k restartu systému 
(dokonce i po poruše nap tí).  

Zpráva       Popis 

Zprávy alarmu související se zapálením a zhašením plamene 

Tyto zprávy se na displeji objeví v p ípad , kdy kontrola nebo detektor nemohou potvrdit ho ení. Po uplynutí 
ekací doby po prov trání (20 sekund) se kontrola zablokuje. Zprávy se zobrazují, dokud nedojde k restartu 

kontroly (dokonce i po poruše nap tí).

Zpráva       Popis

P epína  #6 (3-P prokazateln  rozepnut p ed zahájením provozu) 
je nastaven v pozici Dole (zapnuto). Ochranný okruh (3-P) nebyl 
na za átku rozepnut.* 

Ochranný okruh (3-P) se nesepnul b hem 30 sekund po startu.  

Ochranný okruh rozepnut b hem prov trávání.

Ochranný okruh rozepnut b hem pokusu pilotu o zapálení (5 
sekund).† 

Bezpe nostní okruh rozepnut b hem ekací doby pro potvrzení 
zapálení pilotu (10 sekund po zapálení Pilotu).† 

Bezpe nostní okruh rozepnut b hem pokusu hlavního ho áku o 
zapálení.† 

Bezpe nostní okruh rozepnut b hem provozu ho áku.†

Nedošlo k zapálení pilotu b hem 5 sekund od pokusu zapálení.  

Pilot zhasnul b hem prov ování jeho ho ení.

Nedošlo k zapálení hlavního ho áku b hem pokusu o zapálení.  

Ho ák b hem provozu zhasnul.  *
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* Tento požadavek je možné nastavit p epína em #6. Viz. P epína e pro volitelné operace.  

† P epína  #1 umož uje restart kontroly místo alarmu. Viz. P epína e pro volitelné operace.

Zprávy alarmu související s podmínkami prost edí

Tyto zprávy se na displeji objeví v p ípad , kdy vzniknou nesprávné podmínky pracovního prost edí.  Po 
uplynutí ekací doby po prov trání (10 sekund) se kontrola zablokuje. Zprávy se zobrazují, dokud nedojde 
k restartu kontroly (dokonce i po poruše nap tí).

Zpráva       Popis

Kontrolní zprávy 

Tyto zprávy se na displeji objeví v p ípad , že p epína  Chod – Kontrola (Run – Check) je p epnut 
do pozice Kontrola (Check). 

Zpráva       Popis

Falešný plamen nebo signál plamene zanamenán b hem vypnutí 
ho áku po dobu 30 sekund.  

Falešný plamen nebo signál plamene zanamenán b hem doby 
prov trání.

Okruh vysokého výkonu prov trání (D-8) se nesepnul b hem 180 
sekund po zahájení provozu ventilátoru.  

Okruh nízkého výkonu ho áku (M-D) nesepnut b hem 180 sekund 
po prov trání.

P epína  Chod- Kontrola byl p epojen do pozice Kontrola (Check) b hem
prov trání a bude držet natrvalo. Spalovací výkon motoru bude ízen k vysoké 
hodnot  ventilátoru.

P epína  Chod-Kontrola byl p epojen do pozice Kontrola (Check) po prov trání
p i vysokém výkonu ho ení a bude držet natrvalo. Spalovací výkon motoru bude 
ízen k nízké hodnot  ventilátoru.

P epína  Chod-Kontrola byl p epojen do pozice Kontrola (Check) b hem pokusu 
pilotu v zapalovací dob . Signál síly plamene je zobrazen v pravém horním rohu. 
Kontrola zablokuje chod z d vodu bezpe nosti pouze v p ípad , že není 
zaznamenán plamen po dobu 30 sekund v dob , kdy je kontrola v pozici Kontrola. 

P epína  Chod-Kontrola byl p epojen do pozice Kontrola  b hem provozu 
hlavního ho áku, kdy spalovací výkon motoru byl ízen k nízkému výkonu ho ení.
Signál síly plamene je zobrazen v pravém horním rohu. 

P epína  Chod-Kontrola byl p epojen do pozice Kontrola (Check) v okamžiku, kdy 
byl kontrolní okruh (L1-3) rozepnut. Pokaždé po stla ení tla ítka Reset a jeho 
podržení po 1 sekundu se zvýší íslo adresy o jednu. Další informace jsou 
uvedeny v kapitole “UNIT ADDRESS”



 - 17 – 

* P epína  #1 umož uje restart kontroly místo alarmu. Viz. P epína e pro volitelné operace.  

Informace z minulého období / Díl í nabídky systému 

Pokaždé, kdy je automat pod nap tím, dojde k nastavení tla ítka SCRL a zobrazí se po et cykl  ho ení,
zablokování ho áku, a provozní hodiny systému na spodní lince displeje jednotky ED510. Na horní lince bude 
pokra ovat zobrazení sou asného stavu kontroly (nap . PURGE, AUTO, atd.). Po zobrazení informací z 
minulých období tla ítko SCRL zobrazí 4 díl í nabídky systému s následujícími informacemi a funkcemi: 

- Zablokování v minulém období (s cyklem ho ení a provozní hodinou ho áku) 

- Volba zpráv jednotky E320 (pro naprogramování zpráv souvisejících s rozši ujícím jednotkou E320) 

- nastavení programu ( pro zobrazení typ programového modulu, as  prov trání, as  FFRT, atd.) 

- systémové informace (stav okruhu M-D, pr m rný signál ho ení pilotu, atd.) 

K získání p ístupu k díl ím menu a jejich informacím je pot eba stla it MODE. Šipka v pravém dolním rohu 
displeje ukazuje díl í menu systému. Po každém stla ení tla ítka SCRL se zobrazí následující informace:

                 
Po et opera ních cykl  ho áku (L1-3 sepnut). 

                                                                                                                 
Po et zablokování ho áku.

Po et hodin, kdy byla kontrola pod nap tím.

Díl í menu zobrazuje p í iny posledních šesti zablokování.                
Pro zobrazení aktuálního zablokování je pot eba stla it MODE.    

V díl ím menu je možné naprogramovat zprávy související s 
rozši ující jednotkou E320. Pro vstupp do díl ího menu je pot eba
stla it MODE.

Díl í menu zobrazuje rúzné provozní informace jednotky programu 
a zesilova e. Pro vstup do díl ího menu je pot eba stla it MODE.

Díl í menu zobrazuje informace související s provozem kontroly. 
Pro vstup do díl ího menu je pot eba stla it MODE.    
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Informace o zablokování v minulém období 

Díl í menu Zablokování v minulém období (LOCKOUT HISTORY) zobrazí posledních šest zablokování, 
spole n  s pracovním cyklem ho áku a hodinou provozu, kdy k zablokování došlo. P i stla ení tla ítka MODE 
zobrazí se na displeji podmínky posledního zablokování a íslo tohoto zablokování (nap . LO #127 znamená 
127 zablokování tohoto automatu). Po stla ení SCRL se zobrazí provozní hodina, následována íslem cyklu, ve 
kterém k zablokování došlo. Stla ením SCRL se posuneme k informacím dalšího zablokování a zobrazí se 
informace ve výše uvedeném po adí. Stla ením MODE dojde k opušt ní díl ího menu.

Tla ítko   Zpráva   Popis 

Volba zpráv jednotky E320 (E320 MESSAGE SELECT) 

Díl í menu “E320 MSG SELECT” umož uje uživateli nastavení zpráv alarmu zablokování souvisejících z 
inností modulu rozší ení E320. R zné bezpe nostní meze  musí být propojeny v daném po ádku, tak jak je 

uvedeno v Manuálu E3201 pro jednotku 320. Nap íklad odpojení p i nízkém stavu vody musí být propojeno 
mezi svorkami 31 a 32 svorkovnice 60-1950 jednotky E320. Pomocí programátoru typu EP (výrobní íslo 21 
nebo vyšší) umož uje uživateli zvolit p íslušnost zpráv k ur ité svorce (terminálu). Zprávy související s 
jednotkou E320 jsou rozd leny do t í skupin: Výb r pro olejové ho áky (Oil Select), Výb r pro plynové 
ho áky (Gas Select) a Výb r pro provoz bez prov trání (Non-recycle). 

Výb r pro olejové ho áky (Oil Select) se týká svorek souvisejících se spína i oleje jednotky E320. Jedná 
se o svorky 22,24,26 a 28. 

Výb r pro plynové ho áky (Gas Select) se týká svorek souvisejících se spína i plynu jednotky E320. Jedná se 
o svorky 23,25 a 27. 

Posouvání informací z minulých období. Kontrola uvoln na do 
automatického ztlumení, intenzita plamene = 45. 

Podmínky posledního zablokování. Jedná se o 158 zablokování 
automatu.

K poslednímu zablokování došlo po 136 hodinách provozu ho áku.  

K poslednímu zablokování došlo v provozním cyklu íslo 744.  

Podmínky p edposledního zablokování . Jedná se o 157 
zablokování automatu.  

Displej se vrátil k zobrazování zpráv provozu. Kontrola uvoln na 
do automatického ztlumení. Intenzita plamene=45.
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Výb r pro provoz bez prov trání (Non-recycle) se týká zbývajících nastavení  propojených mezi svorkami 3  
a P kontroly E210/E211. Jedná se o svorky 29,30,31,32,33,34 a 35.  

Zprávy zablokování výše uvedených svorek je možné upravit pomocí jednotky displeje ED510. Výb r zpráv 
závisí na skupin  zpráv. Nap íklad zpráva “Low Oil Pressure” (Nízký tlak oleje) je pouze ve výb ru pro olejové 
ho áky. P edvolené zprávy pro konkrétní spína  jsou standardní zprávy pro danou svorku, jak je uvedeno v

Manuálu E-3201. Nap íklad p edvolená zpráva pro svorku 29 je “COMBUSTION AIR FLOW FAILURE” (Selhání 
proud ní spalovacího vzduchu).

Úprava zpráv jednotky E320 

Pro úpravu zpráv se používají tla ítka MODE,RESET a SCRL. Tla ítko MODE se používá k ke vstupu nebo 
opušt ní díl ího menu souvisejícího se zprávami jednotky E320. Tla ítko SCRL slouží k postupu mezi r znými 
svorkami a volitelnými zprávami. Tla ítko RESET se používá ke zm n  zprávy a výb ru nové zprávy.  
Pro úpravu zpráv jednotky E320 postupujte následovn :

Zmá kn te Scroll dokud se na displeji ED510 neobjeví :
E320 MSG SELECT

Zmá kn te Mode a displej ukáže: 
E320 TERM #22 
LOW OIL TEMPERATURE (nízká teplota oleje) nebo naprogramovaná zpráva .  

Zmá kn te Scroll a displej ukáže: 
E320 TERM #24 
LOW OIL PRESSURE (nízká teplota oleje) nebo naprogramovaná zpráva. 

Pro zm nu zprávy stla te a držte tla ítko Reset po dobu 1 sekundy. Po uvoln ní tla ítka Reset displej zobrazí: 
MDFY TERM #24 
LOW OIL PRESSURE 

Zmá kn te Scroll pro zobrazení možných zpráv dané skupiny. Viz. p iložený Seznam volitelných zpráv. V 
okamžiku, kdy je na displeji zobrazena vhodná zpráva pro svorky, stla te a držte Reset po dobu 1 sekundy.  
Po uvoln ní tla ítka Reset displej zobrazí:  
E320 TERM #24.
HIGH OIL PRESSURE nebo naprogramovaná zpráva. 

Stla te Mode pro opušt ní díl ího menu zpráv jednotky E320. 

Seznam volitelných zpráv jednotky E320 

Pro každou ze ty  skupin svorek jednotky E320 jsou k dispozici následující zprávy:   

Skupina 1- Výb r pro olejové ho áky 
LOW OIL PRESSURE     nízký tlak oleje 
HIGH OIL PRESSURE     vysoký tlak oleje 
LOW ATOMIZING TEMPERATURE  nízká teplota rozprašování 
HIGH OIL TEMPERATURE    vysoká teplota oleje 
LOW OIL TERMPERATURE    nízká teplota oleje 
AUX OIL     pomocný olej 

Skupina 2- Výb r pro plynové ho áky 
HIGH GAS PRESSURE    vysoký tlak plynu 
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Tla ítko SCRL prochází informace minulých období dokud je 
zobrazeno  “Program Setup”. Kontrola uvoln na do 
automatického ztlumení, intenzita plamene = 45. 

Typ programátoru je EP113. 

Výrobní íslo programovacího modulu je 21.  

Zesilovací modul je EUV1 nebo ERT1. 

as prov trání (nastaven malými p epína i # 3, 4, 5) je  30 
sekund. 

Kontrola provede zablokování (bez prov trání) p i rozepnutém 
b žícím ochranném okruhu b hem provozního cyklu. (nastaveno 
p epína em #1). 

Svorka 5 je nastavena pro ob asné p erušení provozu 
(nastaveno p epína em #2). 

LOW GAS PRESSURE     nízký tlak plynu 
AUX GAS     pomocný plyn

Skupina 3 – Výb r pro provoz bez prov trání
E340 SAFETY INTLK OPEN bezpe nostní spína  jednotky E340 rozepnut  
HIGH WATER    vysoká hladina vody 
LOW WATER    nízká hladina vody
HIGH PRESSURE    vysoký tlak 
F.D. FAN INTLK    F.D. spína  ventilátoru 
I.D. FAN INTLK AUX NR1  I.D. spína  pomocného ventilátoru NR1 
COMBUSTION AIR FLOW FAILURE  selhání proud ní spalovacího vzduchu 
AUX NR2    pomocný NR2 
AUX NR3    pomocný NR3 
HIGH TEMPERATURE    vysoká teplota 
AIR FLOW OPEN    proud ní vzduchu rozepnuto 
OIL GUN END SWITCH OPEN   koncový spína  vst ikování oleje rozepnut 
HIGH STACK TEMPERATURE  vysoká teplota v komín /na odtahu 
BLOWER MOTOR INTLK  spína  ventilátoru

Zprávy jednotky E320 naprogramované uživatelem 

Krom  výb ru zpráv alarmu a blokování pro rozši ovací modul E320 z nabídky prost ednictvím displeje ED510, 
m že uživatel take naprogramovat jakoukoli zprávu (až do 40 znak ) pro jednotlivé svorky jednotky E320 
pomocí neinteligentního terminálu (nebo PC s komunika ním software) a vhodnými spojovacími kabely. 
Veškeré detail je možné nalézt v Manuálu E-3201.

Struktura programu  (program setup) 

Díl í menu PROGRAM SETUP (struktura programu) umož uje uživateli kontrolovat nastavení r zných 
provozních parametr  modulu programu (nap . Typ programátoru, asování prov trání, apod.). Tla ítko MODE 
se používá pro vstup do díl ího menu PROGRAM SETUP a tla ítko SCRL slouží k procházení díl ího menu.  

Tla ítko   Zpráva    Popis  
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Odezva na zhasnutí plamene (FFRT) = 1 sekunda (maximum). 

íslo linky je 00. Nastavení linek je uvedeno v Manuálu 
programátoru.  

Tla ítko MODE se vrací k zobrazování provozních zpráv.

Informace systému (System info) 

Díl í menu system info (informace systému) umož uje uživateli kontrolovat informace související s provozem 
kontroly (nap . P m rná intenzita plamene, stav koncových spína  vysokého a nízkého výkonu, atd.). Tyto 
jsou velmi užite né pro nastavení vazeb tlumení na spalovacím výkonu motoru. Tla ítko MODE se používá pro 
vstup do díl ího menu SYSTEM INFO, a SCRL pro procházení menu.  

Tla ítko   Zpráva    Popis  

Tla ítko SCRL umož uje prohlížení informací z minulých období 
dokud je zobrazena zpráva  
“System Info”. Kontrola uvoln na do automatického ztlumení, 
intenzita plamene = 45. 

Pr m rná intenzita signálu plamene pilotu = 22 

Pr m rná intenzita signálu hlavného plamene = 40. 

Celkový po et zkrat  (nadproud) 
Zaznamenaných na svorkách 5, 6, a 7. Zkrat musí být 
zaznamenán dvakrát za sebou aby byl považován za zkrat.  

Koncový spína  vysokého výkonu je sepnut (D-8). 

Koncový spína  nízkého výkonu (M-D) je sepnut.  

Tla ítko MODE se vrací k zobrazování provozních zpráv. 
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Montážní instrukce 

Montáž automatu

Automat musí být smontována p ed umíst ním do svorkovnice. P i vým n  modul , musí být automat ze 
svorkovnice vyjmut.  

Obal sundáte tak, že umístíte prsty a dlan  po 
obou stranách a potáhnete dop edu jak je 
zobrazeno na obrázku. Stla ujte ví ko palci, 
zatímco táhnete prsty a dlan mi. Obal se vysune 
a m že být lehce zasunut zp t.

Montáž modulu zesilova e

Zesilova  plamene je umíst n ve t etím vodících kanále 
na rámu Ho ákového automatu EB720 a EB721. Je zde 
ozna ení “AMPLIFIER MODULE.” P i umíst ní modulu 
nepoužívejte sílu.  

Montáž modulu programu 

Programovací jednotky Fireye FLAME-MONITOR jsou 
používány s rámy  Fireye série EB720 a EB721. 

                         POZOR: B HEM MONTÁŽE MUSÍ BÝT ODPOJENO ELEKTRICKÉ NAP TÍ.
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Jednotku jednoduše zasu te do druhého otvoru ozna eného “Programmer Module” na boku rámu.  

Jednotky programu je možné umístit pouze do správného 
otvoru. Není možné je docvaknout na místo, pokud jsou 
vloženy do nesprávného otvoru. NETLA TE NA N  SILOU.

Montáž jednotky displeje  

Zasu te zadní stranu displeje ED510 do dvou montážních 
úchytek na p ední stran  jednotky programu EP113. 
Naklopte displej ED510 oproti obalu/krabici dokud 
montážní úchytky na horní stran  displeje ED510 
nezapadnou do správné pozice na otev ené p ední stran
jednotky programu.  

Zapojte kabel od ED580 (p iložen) ke konektor m typu RJ 
jak na displej ED510, tak na jednotku programu EP113.

Zapojení ho ákového automatu

1. Zkontrolujte elektrické p íchytky na spodní stran  šasí – pokud jsou ohnuty lehce je prsty narovnejte, 
jak ukazuje obrázek.  

2. Posu te zdí ky na spodní stran  smontované kontroly p es zdí ky na svorkovnici. Tlakem dostanete 
kontrolu do požadované pozice. Prostr te šroubovák dírkou na horní stran  kontroly a utáhn te pojistný 
šroubek.  

3. Nyní je možné p ipojit elektrické nap tí.

Instalace vedení obvodu 

                         POZOR: B HEM MONTÁŽE MUSÍ BÝT ODPOJENO ELEKTRICKÉ NAP TÍ.
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Pro vedení obvodu je vhodné použít vedení  max.2,5 mm2  pro jmenovité nap tí min. 600V. Svorkovnice má  
18 o íslovaných svorek a uzem ovací šroub.

Zapojení sníma  plamene  (skeneru) 

Zapojení infra erveného sníma e plamene 

Jedno snímací za ízení snímá plameny jak z pilotu tak hlavního ho áku. Proto je nutné, aby snímací za ízení
bylo namontováno tak, aby skener snímal místo p ek ížení plamen  z pilotu a hlavního ho áku. Mezi sníma em
a snímanými plameny nesmí být žádné p ekážky. Aby nedocházelo k nep íjemným zablokováním, je nutné 
zamezit p eh átí sníma e.

Obrázek výše znázor uje  zapojení sníma e 48PT2 v r zných podmínkách a s ohledem na maximální možnou 
teplotu sníma e 52 °C.  

 Standardní montáž 
 Montáž s chladicím a/nebo prov trávacím vzduchem. 
 Montáž s ochraným obalem proti horku 
 Montáž v p ípad  vysokého žáru nebo tlaku vzduchu 



 - 25 – 

Zapojení UV snímacího za ízení 

 Umíst te sníma  co nejblíže k plameni 
 Sníma  nesmí snímat plamen p ímo anebo z odrazu plamene na n které ásti ho áku
 Maximální signal UV z plamene je v první t etin  viditelného plamene v míst  kde plamen za íná.

Snímací za ízení by proto m lo být namí eno do této oblasti.  
 P i montáži  na spalovací komoru s podtlakem pom že vyvrtání malého otvoru  (1/8”nebo 3/16”) na 

trubici sníma e  zachovat trubici istou a zbavenou kou e. Na jeden ho ák je možné instalovat dva 
sníma e, pokud k získání hodnov rných údaj  pot ebujeme snímat dv  oblasti. Zapojení dvou sníma
by m lo být paralelní.  

Poznámka: Dva sníma e typu 45UV5 nemohou být zapojeny paraleln .

Obvyklé zapojení UV sníma e

Obrázky  na následující stran  zobrazují r zné možnosti zapojení pod podmínkou maximální teploty sníma e
100°C 

- Standardní zapojení 
- Zapojení pro vysoké teploty 
- Zapojení pro vysoký tlak/teplotu

Instalace vedení sníma e

Stejn  jako jiné kontroly FIREYE, Detektor plamene FIREYE je chrán n proti zkratu na vstupních svorkách . 
Následující doporu ení se týká vedení sníma e.:

 Vedení by m lo být co nejkratší 
 Použité vedení by m lo odpovídat nap tí sníma e a jeho okolním podmínkám (teplota, vlhkost, 

odolnost proti oleji, snížená ho lavost, atd.) 
 Nedávejte vedení ke sníma i do kanálu spole n  s dalším vedením.  

Zamezte smy kám na vedení a falešnému uzemn ní vedení.
 Žádné vedení sníma e neuzem ujte.

Vedení infra erveného sníma e

Infra ervený sníma  plamene typu 48PT2 je vybaven ohebným kabelem. Dva vodi e jsou pro p ipojení ke 
kabelu pomocí kabelové svorkové sk ín . Maximální délka vedení mezi sníma em a ho ákovým automatem     
je 30 metr .
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Vedení UV sníma e UV sníma  se samokontrolou 45UV5

Sníma  se samokontrolou má 4 vodi e o délce 1800 mm.  

 Dv erná vedení , která p ivádí nap tí do okruhu clonky samokontroly, se zapojí do svorek Ll a N 
Dv ervená vedení pro signál plamene se zapojí do svorek Sl a S2

Nap tí sníma e plamene 

 Svorky Sl-S2 600VAC 
 Svorky Ll-N: Sí ové nap tí nad povrchem: 

Pro prodloužení vedení použijte standardní ty drátové vedení pro 600V a propojte pomocí 
kabelových svorek s vedením sníma e. Maximální délka vedení je 50 metr .

Další UV sníma e

Tyto sníma e  (UV1A3, UV1A6, UV2, 45UV3) mají dv  vedení. Použijte standardní dvoudrátové vedení  
vhodné pro 600V k prodloužení vedení p es kabelovou spojku. Maximální délka kabelu je 50 metr .

Zapojení UV1A/UV1B sníma e
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Zapojení 45UV5 sníma e
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Volba správného sníma e plamene Model 1007 

Infra ervené sníma e mohou být použity tém  u všech možných použití ho áku. Pouze u malých plynových 
pilot  mohou nastat potíže, z d vodu omezeného infra erveného výstupu. Infra ervené zá ení snadno prochází 
skrze normální zplodiny ho ení a zne išt né povrchy, a proto jsou velmi vhodné pro použití s jedním ho ákem.
Pokud je pro snímání plamene pilotu i hlavního ho áku použit pouze jeden sníma , zorné pole sníma e musí 
zabírat místo pr niku plamen  pilotu a hlavního ho áku. Toto nastavení zajiš uje dostate nou sílu signálu 
sníma e, který signalizuje plamen v bod , kde bude ur it  zapálen hlavní plamen. V tšina plamen  produkuje 
ultrafialové zá ení  dostate n  silné pro UV sníma . Také plameny, které jsou pro lidské oko neviditelné, jsou 
jednoduše snímány UV sníma em. Zplodiny ho ení jsou v UV oblasti nepr hledné, ale i p esto je tento sníma
vyhovující pro adu instalací. UV sníma  je ideální pro všechny plynové ho áky a take pro ho áky s kombinací 
plyn-olej. Oblast snímání UV sníma em je v první t etin  délky plamene, protože zde je hlavní zdroj UV zá ení a 
take proto, že zplodiny ho ení jsou nepr hledné v UV oblasti.   

Správné zam ení plamene pro UV sníma

Zorné pole by m la být oblast A. Nepokoušejte se snímat oblast X na vn jších okrajích/koncích plamene. Zorné 
pole by m lo zasahovat do pr se íku plamen  pilotu a hlavního ho áku, takže signál sníma e potvrdí, že pilot 
je ve správné pozici pro zapálení hlavního ho áku. Protože energie vyza ovaná z elektrických zapalova  je 
velmi dob e viditelná v UV oblasti, zorné pole sníma e by m lo být nastaveno tak, aby sníma  nesnímal 
elektrický zapalova  nebo odrazy v blízkosti zapalova e.
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Údržba

 IR a UV sníma e

Oblast zobrazení sníma e musí být istá. I malé zne išt ní sníží signál plamene na sníma i o m itelný
množství. Oblast zobrazení sníma e ist te pravideln  had íkem namo eným do vody se saponátem.  

Síla signálu plamene 

Pravidelné pozorování síly signálu plamene na displeji vás bude p edem varovat p ed zhoršením innosti 
sníma e nebo jeho použití.  

Kontakty 

Fireye sníma e plamene nemají žádné p ístupné kontakty. Použité kontakty jsou vyrobeny pro dlouhodobý 
bezúdržbový provoz, pokud jsou nap ové okruhy  udržovány v p edepsaných hodnotách zatížení.   

Vlhkost

V prost edí s vysokou vlhkostí, by m l být rám sníma e vytažen a umíst n na suchém míst , pokud bude 
za ízení na delší dobu mimo provoz.  
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Rozm ry díl
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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. 
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