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Integrovaný snímač plamene 
s interním vyhodnocovacím relé 

  
                                                SIL3 

 

POPIS 

 

 

Snímače plamene DSS3 InSight II   jsou výrobky postavené na základě mikroprocesorové techniky, jedná se o kompaktní 
snímače. Vyrabí se v provedení s oprávněními prakticky pro celý svět. Viz výpis modelů. 

Snímače plamene Fireye řady InSight II obsahují interní vyhodnocovací relé „plamen“ s nastavitelnými parametry 
zpoždění a rozlišení ve stavech „hoří/nehoří“, pro každou sadu senzorů. O Tím odpadá potřeba externího 
vyhodnocovacího zesilovače.  

Snímače plamene Fireye řady InSight II spojují  vysoké rozlišení elementů snímačů a detekci přítomnosti nebo absence 
plamene hlídaného plamene v jedno- nebo vícehořákových aplikacích. 

Snímače plamene InSight vyhodnocují amplitudově modulované záření, které je produkováno v kontrolovaném plameni. 
Při nastavování snímače je zvolena taková frekvence modulace plamene, při které je dosaženo nejlepšího rozlišení 
stavů„hoří / nehoří“. Optimální frekvence a zesílení snímače je volena buď manuálně, nebo automaticky,(s možností i 
ručního přepnutí, příp. dálkového přepnutí pomocí 2 binárních vstupů.  

Snímače plamene Fireye řady InSight II jsou vyráběny jako dvousenzorové, každý se samostatným čipem pro UV a IR 
záření.Na výběr je i několik mechanických provedení krytu, včetně FM Class I Div 2 and ATEX ExdIIC, více viz tab. 
Modelů.  

Standartní provedení obsahuje 2 nezávislé réleové výstupy (FR1 a FR2) pro stav „hoří/nehoří“, pro každé relé si můžeme 
vybrat senzor UV, IR, nebo oba najednou, umožňuje volbu mezi 21 modulační frekvence, nastavení zesílení senzoru, 
zpoždění vyhodnocovacího relé, analogový výstupní signál 4-20 mA, poruchové relé a čtyři volitelné programovatelné 
soubory obsahující nastavené parametry (pro dvě různá paliva nebo parametry spalování). Navíc okruhy automatického 
programování (AutoTune) s možností ruční korekce, 21 voleb nastavení měřicí frekvence plamene a celkem čtyři 
volitelné programovatelné soubory včetně možnosti komunikace po sériové lince prostřednictvím uživatelského softwaru 
Fireye Explorer, více viz. Manuál (CU-109). 

Snímač se objednává samostatně, s transportním krytem místo displeje, kromě variant (CEX, ty je nutné objednat 
s displejem z výroby). Na výběr máme dvě varianty pro vizualizaci a změnu provozních parametrů. 
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Model 95DISP1 a 95DISP1-SS je dvouřádkový 16 znakový 4tlačítkový VFD displej. Displej Model 95DISP1 se 
objednává samostatně, montuje se na konec snímače místo slepého krytu. Model 95DISP1-SS je nutné montovat u 
výrobce do modelů  95DSS3- 1CEXSS a 95DSS3- 1CEX2. 

Model 95DSS3- 1CEX2 obsahuje IR vysílač na místo displeje pro komunikaci s ručním komunikátorem 95WIHH.  

Model 61-7347-1 je slepý kryt bez tlačítek, používá se pouze tehdy, když místo 95DISP- 1 nebo 95WIDISP- 2 se používá 
pouze vzdálená komunikace pomocí SW Fireye Explorer.  

Model 95DSS3- 1CEX zahrnuje 95DISP- 1 displej. Modely 95DSS3- 1CEXSS a 95DSS3 - 

1CEX- 2 zahrnují 95DISP- 1- SS displej. Model 95DSS3- 1WICEX zahrnuje 95WIDISP- 2 

IR vysílač. Model 95DSS3- 1CEX- ND zahrnuje 61 - 7347 - 1 slepý kryt. 

Více detailu najdete v manuálu (CU-116) 

Snímače plamene InSight II  jsou napájeny napětím 24V ss, konektorem a obsahují obvody elektronické sebekontroly 
(bez mechanické clony). Elektrické připojení je pomocí konektorů s mechanickým zajištěním. K dispozici jsou i varianty 
se světlovody pro oddálené aplikace. 

Typ 95DSS3-1 je standartní model se dvěma konektory, 8pin a 12pin, pro použití s kabely 59 - 546 - xx a 59 - 547 - xx , 
ty je nutné objednávat samostatně.  

Typ 95DSS3-1WOC je podobný typu 95DSS3-1 pouze bez dvou konektorů, jsou osazený závity ½“ NPT a 34“ NPT pro 
kabelové vstupy. Od výrobce jsou osazeny záslepky. Uvnitř snímače jsou dva bloky svorek  

Poznámka:  pro krytí NEMA 4X / IP66 musíte použít odpovídající díly.  

Typ 95DSS3-1WINC je podobný 95DSS3-1, používá se na místo retrofitu na pozice kde je stávající snímač InSight I 
s kabelem 59-497-xxx. Typ 95DSS3-1WINC je osazen 12 pin konektorem InSight I., který umožňuje příme napojení 
nového snímače na stávající kabeláž. S ohledem na menší počet vodičů stávající kabeláže, je možno na novém snímači 
použít pouze výstup (FR1), příslušný analogový výstup 4-20mA:  Poruchové relé je z výroby propojeno do série 
s výstupem (FR1) 

 

 

 
 
 
 

Pokud se toto zařízení připojí k jinému prostředku, očekává se, že se na připojený prostředek pohlíží se stejnými 
požadavky jako na popsané zařízení. 

Před pokusem instalovat, prověřit, nebo obsluhovat to zařízení musí být všechny důležité části tohoto dokumentu 
dotyčnou osobou přečteny a pochopeny. V případě pochybností konzultujte z výrobcem FIREYE. 

Instalace uvedení do provozu a nastavení tohoto výrobku MUSÍ být uskutečněno trénovaným technikem, nebo 
zaškolenou obsluhou se zkušenostmi.  

Po  instalaci, nebo změnách v instalaci všechny funkce tohoto zařízení  MUSÍ být zkontrolovány, abychom zajistili 
bezpečný  a spolehlivý provoz InSight II snímače. 

Výrobce tohoto zařízení nenese žádnou odpovědnost za nějaké důsledky vyplývající z nevhodné, nedbalé, nebo chybné 
instalace, uvedení do provozu, či úprav provozních parametrů tohoto zařízení.  

Zařízení nemá žádné uživatelsky výměnné díly. 

  Před pokusem o jakoukoliv práci na tomto zařízení nebo řízení připojené k tomuto přístroji zajistěte bezpečné odpojení 
elektrických obvodů.  
Bezpečnostní blokování nesmějí být odstraněna nebo překonána.  Případné objevené chyby musí být opraveny před 
uvedením do provozu. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMA CE

UPOZORNĚNÍ: Za řízení popsáno v tomto manuálu je schopné způsobit škodu na majetku, 
úraz, nebo smrt. Je na zodpovědnosti majitele, či operátora zabezpečit že vybavení bude 
instalováno provozováno a zkoušeno v souladu národní a místní legislativy, v místě instalace 
obvyklé. 

! 
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Snímač plamene InSight II  má široké možnosti nastavení. Optimální frekvence a zesílení snímače a potlačení pozadí je 
voleno buď manuálně, nebo automaticky s  možností  ručního přepnutí. 

Snímač plamene InSight II měří modulační frekvence snímaného plamene. Dva senzory uvnitř snímače měří samostatně 
IR a UV pásmo plamene. Celý snímač má dva nezávisle výstupní kanály (FR1 a FR2), logických a analogových signálů. 
Každý výstup může být nastaven na UV senzor, IR senzor, nebo součet signálů z obou senzorů. 

Aktuální intenzita signálu (FS) každého senzoru je viditelná na displeji snímače pro každé pásmo, např.  

FS 1: 850 2: 999 (signál plamene vybraného senzoru 0 to 999) 

1: IR&UV 2: UV (Relé „Plamen“ = FR1 součet  IR & UV; FR2 pouze  UV ) 

Nastavovací proces a provoz je možný samostatně pro každé výstupní relé jak pomocí Auto Config.  

Vyhodnocovací relé „Plamen“ (FR1 a FR2)se spíná (jeho normálně rozepnuté kontakty jsou sepnuty), když intenzita 
plamene dosáhne nastavené hodnoty pro stav ON (hoří). Relé „Plamen“ odpadá, když intenzita plamene klesne pod 
nastavenou hodnotu pro stav OFF (nehoří). Relé „Plamen“ se rozepíná rovněž, když nastane výpadek napájení nebo je 
indikována interní porucha snímače (viz dále). Každé relé pracuje samostatně 

 Důležitá poznámka:  Chybové relé „Porucha“ je aktivováno, když je snímač pod napětím a zároveň všechny snímačem 
provedené interní testy proběhly úspěšně. Relé „Porucha“ odpadá, když je snímač bez napětí nebo když snímač detekoval 
interní chybu. Normálně rozepnutý kontakt relé „Porucha“ je interně zapojen do série s kontaktem relé „Plamen“ a 
normálně sepnutý kontakt je vyveden pro externí indikaci poruchy. 

 

 

 

 

Snímač plamene InSight II je nejlepší volbou pro vícepalivové aplikace, s požadavkem na rozlišení jednotlivých paliv, 
má vysokou míry flexibility a přináší úsporu času při nastavení díky AutoConfig funkci, je vybaven komunikací ModBus.  

Snímač plamene InSight II obsahuje dva infračervený senzor reagující na záření o vlnové délce 700 až 1 700 nm. Tento 
snímač je určen pro aplikace se spalováním uhlí a různých olejů. 

 Typ 95UV obsahuje ultrafialový senzor reagující na záření o vlnové délce 295 až 320 nm. Tento snímač je určen pro 
aplikace se spalováním plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOST

 

APLIKAC E

UPOZORNĚNÍ: Výrobce doporučuje pro maximální bezpečnost kontakt relé „Porucha“ mít 
zapojen v sérii s příslušným kontaktem relé „Plamen“.  ! 
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 Funkce snímačů InSight 
Parametr Základní model  

 
95DSS3-1 

95DSS3-1WOC 
95DSS3-1WINC 

95DSS3-1CEX 
95DSS3-1CEX-2 

 

95DSS3-1WICEX 
 

95DSS3-1CEX-ND  95DSS3-1CEX-ND 

Detektor IR 1 1 1 1 1 

Detektor UV 1 1 1 1 1 

Binární výstup „Plamen” 2 2 2 2 2 

Binární výstup „Porucha” 1 1 1 1 1 

Výstup 4-20mA  2 2 2 2 2 

čet volitelných frekvencí 21 21 21 21 21 

čet pamětí nastavení 4 4 4 4 4 

Komunikace RS485 ● ● ● ● ● 

Funkce AutoConfig* ● ● ● ● ● 

Znakový VCD displej A ● N N ● 

IR vysílač A N ● N N 

Slepý kryt A N N ● N 

Materiál snímače Hliník Hliník Hliník Hliník Nerez 

OBRÁZEK 1 Snímač 95DSS3-1, 95DSS3-1WOC, 95DSS3-1WINC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCE SNÍMA ČŮ INSIGHT

ROZMĚRY

Typ snímače Konektor vpravo Konektor vlevo  

95DSS3-1 12-pin male (pro 59-547-xx cable) 8-pin male (pro 59-546-xx cable) 

95DSS3-1WOC none (3/4” NPT filler plug) none (1/2” NPT filler plug) 

95DSS3-1WINC 12-pin male (pro 59-497-xxx cable) none (1/2” NPT filler plug) 

Konektor kabelu-levý 
 

Šroubení pro čistící vzduch 
3/8“NPT, nebo 3/8“BSP 

Šroubení průzoru 
1“NPT, nebo 1“BSP 

95DISP-1 - obj. samostatně 
Display 

Matice 23/32 HEX 
43,7mm 

Příruba- obj. samostatně 
60-2919-1 (NPT) 
60-2919-2 (BSP) 
 

Zobrazeno s volitelným displejem 9DISP-1 
 

Konektor kabelu-pravý 
 

Materiál:Hliník A380 
Nátěr: Tělo a  kryt šedý práškový nástřik 
Kroužky černý práškový nástřik 
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OBRÁZEK 2 Snímač TYPE 95DSS3-1CEX, -1WICEX, -1CEX-ND,ohnivzdorná a nevýbušný závěr 
 

 
 
 

Závit průhledu je stmelen pomocí  Aremco tmelu 568 z vysoko teplotní epoxidové pryskyřice s odolnosti -65°C +204°C. 

•  Materiál průhledu je křemičité sklo s odolností +950°C. 

• Těsnicí kroužky jsou zhotovené z BUNA - N s odolností +121°C. 

• Všechny hodnocené použité prvky nesmí být otevřeny, případně nahrazeny. 

• Připojovací prostupy bude mít odolnost+105°C 

Poznámka: Výše uvedené položky se hodí pro InSight II do navrhovaného prostředí s ohledem na podmínky používání. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál:Hliník A380 
Nátěr: Tělo a  kryt šedý práškový nástřik 
Kroužky černý práškový nástřik 
 

Příruba- obj. samostatně 
60-2919-1 (NPT) 
60-2919-2 (BSP) 
 

Šroubení průzoru 
1“NPT, nebo 1“BSP Šroubení pro čistící vzduch 

3/8“NPT, nebo 3/8“BSP 

Převlečná matka 
 

Ohnivzdorné vstupy 
 

339,7 
 

Matice 23/32 HEX 
43,7mm 

128
,4,4 

146 

 

UPOZORNĚNÍ: Riziko elektrostatického výboje.  Ujistěte se, že je přístroj řádně uzemněn při 
instalaci nebo manipulaci se snímačem InSight II ve výbušné atmosféře. ! 
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OBRÁZEK 3 Snímač TYPE 95DSS3-1CEXSS, -1CEX-2, ,ohnivzdorný a nevýbušný pevný závěr  

 
 
OBRÁZEK 2 Typy 95IR/95UV/95DS model „CG“ s prefabrikovaným kabelem 3m (nákres včetně montážní příruby, která 

se objednává odděleně) 
 

Typ snímače Materiál Příruba   

95DSS3-1CEXSS Nerez ocel 60-2692SS (NPT) 
60-2693SS (BSP) 

95DSS3-1CEX-2 Hliník 60-2692-4 (NPT) 
60-2693-4 (BSP) 

Poznámka:  Model 95DSS3-1CEX je včetně 95DISP-1 Display. 
Modely 95DSS3-1CEXSS a 95DSS3-1CEX-2 jsou včetně 95DISP-1-SS Display. 
Model 95DSS3-1WICEX je včetně Infrared Transmitter. 
Model 95DSS3-1CEX-ND je včetně  61-7347-1 slepého krytu. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: Riziko elektrostatického výboje.  Ujistěte se, že je přístroj řádně uzemněn při 
instalaci nebo manipulaci se snímačem InSight II ve výbušné atmosféře. ! 

Převlečná matka 

1“ pr ůhled 

3/8“ pro chladící 

¾“NPT pro kab. vývodku 
 

Okno k displeji 
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Poznámka:   

1. Nebezpečné prostředí Tř I a tř II a ATEX, kvalifikováno dle FM pokud není uvedeno jinak 
2. Nebezpečné  prostředí pro InSight II s konektory a za použití kabelů 59-546-xxx a 59-547-xxx, musí být instalovány včetně 

krytů konektorů. 
3. ATEX Certification No: FM09ATEX0051X, IECEx cert# IECEx FMG 09.0008X 
4. ATEX Certification No: FM09ATEX0026X, IECEx cert# IECEx FMG 08.0008X  
5. Při objednání provedení NEMÁ 4X/IP66 je nutné použít adekvátní potrubní připojení elektroinstalace. 
6. UL funkční bezpečnost je v souladu EN/IEC 61508, Parts 1-7 (2010) up to SIL3. ANSI/ UL 1998 (2008) class 2 

UL 1998 (2008) Class 2 
             *pouze pokud použijete bezdrátový ruční ovladač 95WINHH, viz manuál 133-735 

 
 

 
 

 

CERTIFIKACE
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       Model CEXSS, 9,66kg, ostatní CEX- modely, 3,22kg. 
            

        Pro montáž se světlovody čti man CU-117  

Skladovací teplota:    -40°C až 85°C 
 Vlhkost:    0% až 95% relativní vlhkosti, bez kondenzace 
 
STANDARTNÍ PŘÍRUBY: 
 
  Materiál/Váha  Hliníkový odlitek, povrchová úprava polyesterovou barvou, šedá   
     Včetně Tepelně oddělujícího dílu, vnitřní závit/ 0,28kg 

Závity  60-2919-1,   1" NPT vnitřní, s 3/8” NPT pro připojení chladícího vzduchu 
    60-2919-2,  1" BSP vnitřní, s 3/8” BSP pro připojení chladícího vzduchu 
 
NEREZOVÉ PŘÍRUBY: 
  Materiál/Váha  nerez ocel zinkový základ, šedý epoxyd a PUR povrchová úprava 
    Bez tepelně oddělujícího dílu /0,84kg 

Závity  60-2692SS,  1" NPT vnitřní, s  3/8” NPT pro připojení chladícího vzduchu 
    60-2693SS,  1" BSP vnitřní, s  3/8” BSP pro připojení chladícího vzduchu 
 
VARIANTA P ŘÍRUBY: 
  Materiál/Váha  Hliníkový odlitek, povrchová úprava polyesterovou barvou, šedá   
     bez Tepelně oddělujícího  dílu, vnitřní závit/ 0,23kg 
Závity   60-2692-4,  1" NPT vnitřní, s 3/8” NPT pro připojení chladícího vzduchu 
    60-2693-4,  1" BSP vnitřní, s 3/8” BSP pro připojení chladícího vzduchu 
 

Relé „PORUCHA“ – kontakt v klidovém stavu sepnut 

maximum:  100mA / 30 V ss, 50 V stř. 

Analogový výstup:  2 výstupy 4-20 mA ss, vztaženo k 24 V ss, maximální zátěž 750 ohm  

SPECIFIKACE 

MECHANICKÉ PROVEDENÍ  

Materiál pouzdra:  Standartní model a CEX-2 Hliníkový odlitek, povrchová úprava polyesterovou barvou, šedá. 

                              Model CEXSS  nerez ocel zinkový základ, šedý epoxyd a PUR povrchová úprava 

 Váha:     Standartní model 2,69 kg, model CEX -2 5,98kg 

 Provedení:   NEMA 4X, IP66- skupina I skupiny A ,B, C a D II více viz výše- CERTIFIKACE 

Montáž:     Vyžaduje jedna z dodávaných montážních přírub (viz dále) 

Chladicí vzduch: čistý, sušený, chladný 

Spotřeba: 113 l/min přípojkou 3/8“ nebo T-kusem 1“. Při pracovní teplotě snímače blízké hornímu maximu nebo extrémně znečištěném 
prostředí ve spalovací komoře stoupá spotřeba až na 425 l/min. 

 Tlak:     adekvátní k překonání tlaku v komoře nebo vzduchové skříni 

 Pracovní teplota:    -40°C až 65°C 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Napájení :    24V ss, +10%, -15%, proudová spotřeba 0,35A, 8,5 VA 

El. připojení:  8 mi a 12ti-kolíkovým konektorem se šroubovým uchycením, (model 95DSS3-1) 

Výstupní relé:  Relé „Plamen“ , 2 ks– kontakt v klidovém stavu rozepnut 

 Kontakty:   minimum:  10 mA / 5 V ss
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Ovládání   95DISP-1, 95DISP-1-16ti,místný alfanumerický LED displej, s možností listování čtyři membránové klávesy 

95WIDISP-2, IR vysílač použitelný pouze spolu s ručním ovladačem 95WIHH-2 

Kabel:    Obj.č. 59-546 – 8mi-žilový  

59-547 – 12ti-žilový, s krycí folií a společným stíněním 
Izolace – záření odolný modifikovaný polyolefin (plamen retardující, bezhalogenový, bez 
kouřových zplodin) 
Max. teplota:  125°C 
Průměr:  kabel 59-546  11,2 až 12,2 mm 
     kabel 59-547  13,2 až 14,2 mm 
Max. délka kabelu 305 m. 
 

 

     Snímače plamene InSight vyhodnocují přítomnost nebo nepřítomnost plamene monitorováním frekvenčního 
spektra plamene. Snímač se standartně montuje a zaměřuje tak, aby se primární zóna sledovaného plamene 
nacházela ve směru pohledu snímače. 

 Instrukce o umísťování a cílení snímače jsou uvedeny v následujících odstavcích. Snímač umožňuje zpětnou 
kontrolu vhodnosti cílení pomocí VFD displeje na zadní straně snímače. Viz kapitola o nastavování snímače. 

Poznámka: správné umístění snímače musí splňovat následující: 
1. Správná detekce plamene hlavního a/nebo zapalovacího hořáku ve všech reálných průtocích vzduchu a paliva. 
2. Výpadek zapalovacího plamene, byť krátký, nebo jeho špatná délka či umístění musí znemožnit podávání paliva 
do hořáku. 
3.  Vzhledem k mikroprocesorové technice ve snímači InSight musí být použity izolační oddělovací kusy (obj.č. 
35-127-1 nebo 35-127-3) pro tepelné a elektropotenciálové oddělení od tělesa pece (zamezení indukovaných a 
šumových poruch). 

 

 

 

 

 

1. Nejlepší výsledky obdržíme se zaměřením snímače tak, že osa (pohledu) snímače se protíná s osou hořáku 
pod malým úhlem (např. 5 °) a vidí maximální plochu primárního plamene hořáku, jak ukazuje obrázek 4. 
Pokud je použit jeden snímač na plamen, směr pohledu snímače by měl protínat také zapalovací plamen. 

2. Pro instalace, kde je použito samostatných snímačů pro zapalovací a hlavní plamen, by měl být snímač 
hlavního plamene instalován tak, aby nedetekoval zapalovací plamen. 

3. Snímač musí mít pokud možno co nejméně omezený výhled na plamen. Mechanické překážky jako např. 
vzduchové žaluzie, míchací lopatky nebo podobné mohou způsobit omezení výhledu snímače. Proto je 
zapotřebí minimalizovat jejich plochu tak, aby byl umožněn snímači výhled nejlépe podle obr. 4 a 6. 

Poznámka: úpravy technologického zařízení konzultujte s výrobcem. 

 

POZNÁMKY K INSTALACI

POPIS INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Pří cílení snímače používejte čočku s ochrannou filtrační vrstvou. 
Infra červené a ultrafialové záření plamene může poškodit zrak. ! 
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OBRÁZEK 4.   ZAM ĚŘOVÁNÍ SNÍMA ČE JEDNOHO HOŘÁKU 

4. V úvahu musí být také brána rotace vzduchu v hořáku (hořáky mají rotaci vzduchu ve směru nebo proti směru 
otáčení hodinových ručiček). Obrázek 5 vysvětluje, jak je umístění snímače ovlivněno postavením pilotu a 
cirkulací vzduchu. Fyzické překážky, jako lopatky regulátoru vzduchu, by neměly zasahovat do zorného 
paprsku snímače. 

OBRÁZEK  5. UMÍSTĚNÍ SNÍMA ČE S OHLEDEM NA ROTACI SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU    

 

5. Jestliže máme rozhodnuto o přibližném umístění pro průhledovou trubku, vystřihněme prázdný otvor pro 2 
coulovou trubku v talíři hořáku.  Když lopatky regulátoru zasahují do požadovaného zorného úhlu, překážející 
lopatka(y) by měla(y)  být ostřižena(y)  pro zajištění  nerušené pohledové cesty ve všech  úrovních spalování viz 
obr. 6. 

Poznámka: úpravy technologického zařízení vždy konzultujte s výrobcem daného zařízení. 

OBRÁZEK  6.  PLAMEN MUSÍ ÚPLN Ě KRÝT PRŮHLEDOVÝ OTVOR 

 
6. Doporučená metoda pro uchycení montážního kusu vyžaduje kulový kloub 60-1664-3 (NPT), viz. Obr. 7,8 a 9. 

Upevněte kulový kloub centricky na otvor v desce hořáku a zafixujte třemi šrouby. Průhledovou trubku instalujte 
do kulového kloubu. Pokud není kulový kloub použit vložte  konec   průhledové trubky do otvoru, srovnejte   
trubku do  požadovaného zorného úhlu a stehově přivařte. Svar musí být dostatečný pro dočasné nesení váhy 
instalovaného snímače. Průhledová trubka by měla být umístěna šikmo dolů, aby do ní nepadaly nečistoty a prach. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte průhledovou trubku delší než 30 cm na jeden palec (2,5 cm) 
jejího průměru. Zvyšte vnitřní průměr trubky o jeden palec na každých přidaných 30 cm 
délky průhledové trubky kvůli zajištění pole viditelnosti snímače. 

! 
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Když byla ověřena uspokojivá pozorovací poloha provozní zkouškou, (viz část o nastavení), zajistěte kulový kloub 
třemi stahovacími šrouby se šestihrannou hlavou umístěnými na kruhu kulového kloubu. 

7. U velkých více hořákových aplikací, např sušárny, nebo rafinérské pece se mohou vyskytnout ve směru pohledu 
snímače překážky. Snažte se zaměřit pomocí kloubu na střed plamene pomocí kloubu a ten potom mechanicky 
zajistit.Viz. obr. 6. 

8. Obsluha snímače bude snadnější, když namontujete sestavu tak, aby VFD displej, (je-li) byl dostupný a čitelný. 
Poznámka:  Činnost displeje je nezávislá na jeho pozici 

9.  Průzor snímače musí být udržován prostý znečišťujících látek (olej, popel, saze, nečistoty) a teplota snímače 
nesmí překročit předepsané maximum (65°C). Překročení teploty snižuje životnost snímače. Oba požadavky 
budou splněny souvislým vháněním vzduchu buď  3/8 " otvorem do pouzdra snímače nebo 1" T-kusem před 
kulovým kloubem, jak ukazují obrázky 7,8 a 9.  

Poznámka:  Vnitřní teplotu snímače je možno zobrazit na VFD displeji. Viz Status Menu – Programming the scanner. 

Čistící vzduch může být přiváděn přípojkou  3/8" nebo T-kusem 1".  Normálně je použito pouze jedno z těchto možných 
připojení vzduchu, druhé připojení je ucpáno zátkou. Pokud je použita sestava s oddělovací čočkou, jak ukazuje obrázek 
7, pro čistící vzduch je využit 1" T kus (3/8"otvor je třeba zaslepit).  

Praktickou zkušeností je použití sestavy s oddělovací čočkou (60-1199 se závitem NPT) ve všech instalacích pro ochranu 
optiky snímače proti neočekávaným přetlakovým rázům ve spalovací komoře. 

Za normálních podmínek s čistými spalovanými palivy a za podmínky mírné teploty okolí, je obyčejně dostatečný očistný 
proud vzduchu přibližně 4 SCFM (113 L/min.). Až 15 SCFM (425 L/min.) může být požadováno pro palivo, které má 

vysokou úroveň sálání nebo vysoký podíl sazí nebo pro horké prostředí. 

Montážní kus-příruba  (nutné) 

Standartní:  Hliníkový odlitek povrchová úprava polyesterovou barvou, šedá, včetně Tepelně oddělujícího dílu, 
vnitřní závit. 

         Obj. č. 60-2919-1, 1" NPT vnitřní, s  3/8” NPT pro připojení chladícího vzduchu 
         Obj. č. 60-2919-2, 1" BSP vnitřní, s  3/8” BSP pro připojení chladícího vzduchu 

Volitelný:   Nerez ocel, zinkový základ, šedý epoxyd a PUR povrchová úprava Bez tepelně oddělujícího dílu  
        Obj. č. 60-2692SS, 1" NPT vnitřní, s  3/8” NPT pro připojení chladícího vzduchu 

         Obj. č. 60-2693SS, 1" BSP vnitřní, s  3/8” BSP pro připojení chladícího vzduchu 
 

Hliníkový odlitek,  povrchová úprava polyesterovou barvou, šedá bez Tepelně oddělujícího dílu, vnitřní 
závit 

         Obj. č 60-2692-4, 1" NPT vnitřní, s  3/8” NPT pro připojení chladícího vzduchu 
         Obj. č 60-2693-4, 1" BSP vnitřní, s  3/8” BSP pro připojení chladícího vzduchu 

Kulový kloub (volitelné) 

Obj.č. 60-1664-3 Kulový kloub snímače, závit NPT,  viz obr. 8, položka A.  Je určen pro nastavení optimální 
polohy snímače (směru pohledu) po jeho instalaci na měřicí místo. Kulový kloub je používán 
podle obrázků 7, 8 a 9. 

Průhledové šroubení s křemenným sklem (volitelné) 

Průhledové  šroubení, obj.č. 60-1199, viz. Obr. 7, poz. D. je použito vždy, když je požadováno těsné spojení nebo uzávěr 
pro hlavici snímače. Plátek z křemenného skla odděluje tlak pece, žár, plyny a saze přicházející do styku se snímačem a 
znečištující  čočku. Závit má velikost 1“, kuželový trubkový závit (l" - NPT). Když je použito průhledové šroubení, musí 
být použit l" T-kus  směrem od šroubení pro připojení přívodu čistícího vzduchu (vývodka 3/8" na snímači je zaslepena).  

 

 

MECHANICKÉ P ŘÍSLUŠENSTVÍ
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Kroužky s kalibrovanými otvory 

Otvor je použit pro omezení zorného pole (cílové plochy), snížení průtoku vzduchu, dělá překážku vzduchu a zvyšuje 
rozlišení mezi plamenem a zářením pozadí. Otvor je zajištěn v kulovém kloubu pojistným kroužkem nebo může být otvor 
umístěn uvnitř coulového šroubení (není dodáváno).  

Reálně je dobré vidět cílovou plochu od 4 do 25 čtverečních palců (25-250cm2) obálky plamene. Obálka plamene je 
plocha uvnitř spalovacího prostoru oddělující oblast, kde nehoří palivo od hořícího paliva. Například, jestliže otvor o 
průměru 1/2 coulu je umístěn uvnitř kulového kloubu, jednu stopu od čočky snímače, a kulový kloub je umístěn 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 čtverečních palců, jak ukazuje na obrázek 12. více viz. Obr. 11 

Tepelně izolovaný obal/ přípojka pro chlazení (volitelné) 

Pro aplikace s vysokou teplotou prostředí, je nutné zajistit snímači vhodné pracovní podmínky. Toho dosáhneme jeho 
umístěním do izolovaného obalu obj. č. 69-2930-x a přívodem chladícího vzduchu do obalu obj. č. 60-2720. Více viz. 
Manuál CU-103. 
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OBRÁZEK  7.  

 
OBRÁZEK  8.  

 
 
 

OBRÁZEK  9. 
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OBRÁZEK  10. 

 
 

OBRÁZEK 11. 

 
 
 
 
 
 

KROUŽKY S KALIBROVANÝMI OTVORY 

Obrázek Pozice Díl číslo  Popis 
 11  1  53-121  Sada kroužků: Obsahuje následující položky: 
 11 A  153-121-2  Kroužek: Průměr = 0.062" 
 11 8  153-121-3  Kroužek: Průměr = 0.078" 
 11 C  153-121-4  Kroužek: Průměr = 0.093" 
 11 D  153-121-5  Kroužek: Průměr = 0.109" 
 11 E  153-121-6  Kroužek: Průměr = 0.125" 
 11 F  153-121-7  Kroužek: Průměr = 0.187" 
 11 G 153-121-8  Kroužek: Průměr = 0.250" 
 11 H 153-121-9  Kroužek: Průměr = 0.375" 
 11 I  153-121-10 Kroužek: Průměr = 0.500" 
 11 J  234-181  Držák kroužku 
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OBRÁZEK 12. UMÍSTĚNÍ KROUŽKU S KALIBROVANÝM OTVOREM 

 

 

 
Poznámka: Použití snímače InSight II s konektory v prostředí s nebezpečím výbuchu 

1. V prostředí s nebezpečím výbuchu musí být použity plastové zámky konektorů s kabely 59-546-xxx a 59-547-xxx.  

Kabel pro InSight II, č. 59-596, 59-597 
Kabel pro snímače Fireye díl číslo. 59-596 (8 mi-žilový, a 59-59 (12ti-žilový) každá žíla je barevně kódována, společné 
stínění opředením). Kabely obsahují žíly průřez 18 AWG. Plášť kabelu je z modifikovaného polyolefinu, plamen 
retardující, nízkozplodinový, bez obsahu halogenu. Kompletní specifikace je na str. 10. Na obr 13 a 14 je barevné značení 
a zapojení obou kabelů. Maximální délka ke kabelu je 300 m.  

Poznámka: Model 95DSS3-1WINC obsahuje 12 žilový kabel typ 59-497. 

 

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

 

Obj. číslo Popis Poznámka Manual 

60-2685-25 Spínaný napájecí zdroj 24 V ss 

Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz 

Výstup: 24 V ss, 2,5 A 

Rozměry: 94 mm výška, 40 mm šířka, 108 mm hloubka. 

1 CU-118 

60-2685-50 Spínaný napájecí zdroj 24 V ss 

Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz 

Výstup: 24 V ss, 5 A 

Rozměry:115 mm výška, 50 mm šířka, 121 mm 
hloubka. 

1 CU-118 

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 při svislé montáži a při okolní teplotě do 40 °C. 

ELEKTRICKÉ P ŘÍSLUŠENSTVÍ
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Kabel pro InSight II, č. 59-596, 59-597 s konektory. 
Fireye nabízí kabely s prefabrikovanými konektory. 59-596 (8mi-žilový, a 59-59 (12ti-žilový) v délkách od 3 do 90m. 

 

 

Tabulka 1:   Kabely 59-546-xxx 

 
 

Tabulka 2:   Kabely 59-547-xxx 
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Displej  pro InSight II, obj . č. 95DISP-1, 95DISP-1SS 
95DISP-1 je dvou řádkový 16 ti znakový alfanumerický VFD displej se čtyřtlačítkovou klávesnicí.  

95DISP-1 se používá při instalací se standartním snímačem. Umožňuje obsluze nastavení snímače a sledování parametrů na místě 
instalace. 95DISP-1-SS je z výroby instalován buď do snímače 95DSS3-1CEXSS, nebo 95DSS3-1CEX-2. 

 

IR vysílač   pro InSight II, obj . č. 95WIDISP-2.  
95WIDISP-2 je IR vysílač a přijímač, který se osazuje na pozici displeje na snímači. Umožňuje nám bezdrátovou komunikaci s ručním 
komunikátorem 95WINHH-2. 

 

  

 

 

 

 

Ruční komunikátor   pro InSight II, obj . č. 95WIHH-2.  
95WINHH-2, je IR ruční komunikátor. Je vybaven alfanumerickým displejem a čtyřmi tlačítky funkčně shodnými s tlačítky na snímači. 
Navíc je zde jedno tlačítko, které je pro potvrzení požadavku přenosu dat do snímače. Komunikátor umožňuje čtení naměřených dat, i 
zadávání parametrů. Snímač InSight II musí být současně vybaven přijímačem 95WIDISP-2. 

 

Slepý kryt, obj .č. 61-7347-1.  
61-7347-1, slepý kryt slouží k dodržení krytí přístroje, pokud není použitý ani displej 95DISP-1, nebo 95WIDISP-2. S tímto krytem je 
možné nastavení přístroje a jeho provoz pouze pomocí komunikační linky a sw „Fireye Explorer“.  

Poznámka: 
Model 95DSS3-1CEX obsahuje 95DISP-1 display. 

Modely 95DSS3-1CEXSS a 95DSS3-1CEX-2 obsahují 95DISP-1-SS display. 

Model 95DSS3-1WICEX obsahuje 95WIDISP-2 IR vysílač. 

Model 95DSS3-1CEX-ND obsahuje 61-7347-1 slepý kryt. 

 
 

Pro omezení interferencí šumu či jiných poruch je vhodné umístit kabely od snímače do pevného nebo 
pohyblivého trubkového vedení. Kabely snímače umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů s vysokou 
indukčností – jako vedení vysokého napětí a jeho zdroje, zapalovací jiskrové systémy apod. 

 
 

DISPLEJE pro standart-ne pro CEX modely 

  

ZAPOJENÍ SNÍMA ČE

UPOZORNĚNÍ: Snímač plamene InSight II vyžaduje pro svou činnost 24 Vss. Připojení ke 
střídavému napájení může poškodit snímač. Viz schéma zapojení. 

Pro ochranu snímače a kontaktů relé je doporučena externí pojistka 0,5 A. Veškeré vodiče 
snímače musí být specifikovány na teplotu 105 °C. Pro délku kabelů menší než 300m použijte 
speciální kabel Fireye (č. 59-546, (8mi žilový) kabel 59-547, (12ti-žilový). Pro délky nad 300 m 
konzultujte s výrobcem. 

! 

VAROVÁNÍ: Poškození elektronických dílů díky elektrostatických výbojů (ESD) 

Poznámka: Před kontaktem vnitřní částí snímače vybijte statický náboj náboj na svém těle spojením 
se zemí, spojte vnější plášť snímače se zemí. 

! 
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OBRÁZEK 13. ZAPOJENÍ SNÍMA ČE InSightII, model 95DSS3-1 

 
 

Poznámky:viz str 21 
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OBRÁZEK 14. ZAPOJENÍ SNÍMA ČE InSightII, model 95DSS3-1WINC za použití kabelů InSight I 
 

 
Poznámky:viz str 21 
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Poznámky: 
1. Kontakt „PLAMEN“ je nakreslen v klidovém stavu (bez plamene) 
2. Kontakt „PORUCHA“ je nakreslen v klidovém stavu (porucha), bez napětí 
3. Pro maximální bezpečnost, kontakt PORUCHA MUSÍ BÝT zapojen v sérii s kontaktem PLAMEN. 
4. Stínění kabelu není zakresleno, na straně snímače zaizolovat a zapojit u zdroje. 
5. BMS = Burner Management Systém (řídící systém spalování), nebo jiný systém řízení. 
6. Doporučené externí jištění 0,5 A. 
7. Zemnicí šroub je umístěn na pouzdru snímače. Zemnění snímače musí být zapojeno, dle místních předpisů. 
8. Výstupy 4-20mA ze snímače jsou aktivní a na straně BMS musí být bez napětí 
9. – pól smyček 4-20mA musí být připojen na PIN 6 nebo 8 
10.  Externími spínači SW1 a SW2 připojenými na pól –24V lze volit jeden ze čtyř souborů nastavení snímače. 
11. Vnitřní číslování 8pin a 9pin svorkových bloků. Kabely 59-546 a  59-547 s konektory nejsou číslovány. Snímač 

95DSS3-WINC číslování konektoru je popsáno  
12. Připojené uvedené periférie MUSÍ BÝT  SELV, nebo PELV v souladu s DIN EN 60950. 

24 V DC napájení, RS485, 4-20mA obvod, Dálkový výběr, Kontakty relé.  
13.Piny E a F(červený a zelený vodič) modelu 95DSS3-WINC nejsou zapojeny, protože relé PORUCHA  je 

propojen uvnitř snímače do série s relé PLAMEN. Poruchové relé není samostatně dostupné. 
 

OBRÁZEK 15.   InSightII, konektory kabelů pohled na vnitřní piny. 

 
                         Konektor kabelu 59-546-xx                                                                    Konektor kabelu 59-546-xx 
 

Piny konektorů 
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OBRÁZEK 16.   Zapojení modelů 95DSS3-1WOC, 95DSS3-1CEX, 95DSS3-1WICEX. 

 
 8-PIN svorkovnice                                   9-PIN svorkovnice   
       

  
 
 

Poznámky k zapojení: 
Jsou použity pružinové svorky, pro manipulaci použijte šroubovák 
Průřez vodičů min 24AWG (0,25mm2 ) max. 16 AWG(1,3mm2 ) 
Odizolování pro 8 pin 8mm 
Odizolování pro 9 pin 9-10mm 
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OBRÁZEK 17. Zapojení modelů 95DSS3-1CEXSS and 95DSS3-1CEX-2 ( vyobrazeno se sejmutým krytem)  
 

 
 
        8-PIN svorkovnice                                                9-PIN svorkovnice 

 
 

Poznámky k zapojení: 
Jsou použity šroubové svorky, pro manipulaci použijte šroubovák 
Průřez vodičů min 24AWG (0,25mm2 ) max. 16 AWG(1,3mm2 ) 
Odizolování 9-10mm 

 
Snímače InSight II mají čtyři (A, B, C, D), programovatelné sady parametrů. Ty umožňují zohlednit nastavení snímače pro různé 
provozní stavy, např. Plyn/Olej, Pilot/hlavní hořák, Nízký/Vysoký výkon apod. Výběr sad je možný pomocí dvou binárních vstupů do 
snímače a to RFS1 a RFS2 proti (-)24V DC.  

RFS1, modrý/černý pruh RFS2, černý/žlutý pruh Vybraný soubor 

Rozepnutý Rozepnutý A 

Sepnutý Rozepnutý B 

Rozepnutý Sepnutý C 

Sepnutý Sepnutý D 

S výroby je nastaven RFS „key pad“, tj. z klávesnice přístroje manuálně. Je možno nastavit  RFS „Comms“, a vybrat sadu pomocí Fireye 
sw. Výrobce doporučuje použít výběr pomocí dvou binárních vstupů.  

 
 

DÁLKOVÝ VÝB ĚR SADY PARAMETR Ů
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Dálková komunikace snímačů InSight II je řešena po lince RS485. Komunikace snímačů je prováděna 
prostřednictvím programového vybavení Fireye (Windows®  kompaktibilní PC). Pro komunikaci doporučujeme 
přečíst manuál CU-109.  

Přímé propojení snímač –  (řídící systém) je možný do vzdálenosti 60m. V takovém případě použijte kabel 
Fireye typ 59-546 a 59-547 a zapojte jej standartním dříve uvedeným způsobem.  

Pokud je vzdálenost protistrany od snímače delší než 60m, doporučuje se k propojení snímače kabel 
s krouceným stíněným párem vodičů a sestava propojovací krabice. Dva komunikační vodiče budou v krabici 
propojeny do série s komunikačními vodiči ostatních snímačů. V případě potřeby použijte ukončovací rezistor na 
místě připojení nejvzdálenějšího snímače. 

 
Poznámka: maximální délka komunikační smyčky je 305 m, při rychlosti 19200 baud. Maximální počet připojených 
snímačů je 32.  Překročení vzdálenosti nebo počtu připojených snímačů vyžaduje pravděpodobně připojení 
obousměrného opakovače nebo zesilovače. Konzultujte s výrobcem. 

OBRÁZEK 18. ZAPOJENÍ KOMUNIKACE 

 

 

Propojovací krabice Fireye (č. 59-4647-10BT) 
Jako snadnou metodu pro záměnu snímače 95DSS3-1 za snímač InSight I. Umožňuje využít stávající kabeláže 
snímače Krabice obsahuje 2 ks 3m kabelů pro připojení na nový snímač InSight II. 

Poznámka: Krabici není potřeba použít při záměně za snímač 95DSS3-1WINC  

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOJENÍ PRO DÁLKOVOU KOMUNIKACI
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      OBRÁZEK 19. PŘECHOD Z INSIGHT I NA INSIGHT II POMOCÍ PROPOJOVACÍ KRABICE  
 

 
 

 
OBRÁZEK 20. ZAPOJENÍ  PROPOJOVACÍ KRABICE 59-4647-10TB 
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PRO INSTALACI SNÍMA ČŮ NEBO PŘIPOJOVACÍCH KABEL Ů VE VZDÁLENOSTI DO 30 CM OD 
VYSOKOENERGETICKÉHO NEBO VYSOKONAP ĚŤOVÉHO ZDROJE. 

1. Připojte ochranné uzemnění na pouzdro snímače (obrázek 13 a14). 

2. Snímač a jeho připojovací kabel MUSÍ být umístěn ve vzdálenosti nejméně 30 cm od zapalovacího jiskřiště. 

3. Veďte zemnicí vodič z kostry zapalovacího transformátoru k zapalovacímu zařízení. 

4. Nahraďte všechny poškozené či popraskané zapalovací vodiče. Zapalovací vodiče musí být v dobrém 
provozním stavu. 

5. Izolujte snímač od elektrických potenciálů hořáku či jiné technologie použitím oddělovacího izolačního 
plastového mezikusu dodávaného s montážní přírubou. 

6. Potrubí chladicího/čistícího vzduchu izolujte elektricky od snímače (např. krátkou gumovou hadicí) 

 

 

 
Tlačítka / Displej 

Snímač InSight je osazen 2 řádkovým VFD displejem s 16 ti alfanumerickými znaky a  

tlačítkovou tastaturou se čtyřmi tlačítky pro prohlížení parametrů a jejich programování.  

Funkce jednotlivých tlačítek jsou: 

 

 

 

 UP/DOWN (NAHORU/DOLŮ) 

Tlačítka NAHORU a DOLŮ se používají pro listování přes menu snímače. Pokud je snímač v režimu EDIT (po výběru funkce 
nastavování v režimu EDIT), jsou tlačítka NAHORU a DOLŮ používána k nastavování hodnoty. 

SELECT (VÝBĚR) 

V režimu EDIT jsou tlačítka NAHORU a DOLŮ používána k nastavování parametrů. Po stisknutí tlačítka SELECT je nastavená 
hodnota parametru uložena do paměti jako aktuální. 

PROGRAM   

               Tlačítko PROGRAM ukládá změny v nastavení. Je také používán pro provedení instrukce Auto Tune.                                                                                                                                                       

Poznámka: Podržením tl. PROGRAM min 4 sec.dojde k resetu přístroje. Po tuto dobu bude relé PLAMEN a PORUCHA bez napětí. 
K obnovení provozu dojde k uvolnění tohoto tlačítka. 

  
HELP 

Po stisku loga FIREYE přejde ro rozšířeného zobrazení v hlavním menu Status. 

 
 
 
 
 
 

POKYNY PRO ZEMN ĚNÍ A STÍNĚNÍ

PROGRAMOVÁNÍ SNÍMA ČE INSIGHT II
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Pro snadné ovládání obsahuje snímač InSight II čtyři menu (nebo okruhy menu) vyvolatelné tlačítky a zobrazované 
na displeji. 

Menu STATUS 

Menu STATUS je předvolený displej a zobrazuje se ihned po připojení napájení. Tlačítky UP a DOWN lze 
prohlížet jednotlivé položky menu – a tím prohlížet aktuálně nastavené hodnoty provozních parametrů. Z menu 
STATUS nelze provozní parametry měnit. Pro změny parametrů musíte do menu CONFIG, vstoupit pomocí 4 
znakového hesla. Historii poruch můžete vidět přímo z hlavního menu. 

Poznámka: Po obnovení napájení přístroje je vidět úvodní obrazovka po dobu cca 2 sec. CRC=xxxx, Display Rev=xx 
Po uplynutí 2 sec displej přejde do zobrazení menu STATUS, např: 1=OFF,2=OFF, F=A, FQ 1:000 2:000 
 

 

Menu CONFIG 

Menu CONFIG obsahuje všechny uživatelem nastavitelné parametry snímače InSight. Menu CONFIG lze vyvolat 
po vložení čtyřznakového hesla. V menu CONFIG  je uživateli umožněno měnit parametry (setpointy) snímače a 
optimalizovat tak vlastnosti snímače. Je možno vstoupit do Menu AUTOCONFIG, nebo MANUAL CONFIG 
MENU 

Menu AUTOMATIC CONFIG 

V menu AUTOCONFIG uživatel vidí intenzitu signálu plamene a může tak optimálně zaměřit snímač. Dále může 
uživatel přikázat zařízení se naučit stav „Hoří“, stav „Nehoří“ a eliminovat tak pozadí pece a okolní hořáky. Snímač 
sám vybere nejlepší frekvenci a zesílení.    

Menu MANUAL CONFIG 

V menu MANUAL CONFIG jsou dvě sady a to FR1 pro relé “PLAMEN 1” a FR2 pro relé “PLAMEN 2”   uživatel 
nastaví parameter FFRT, OTD a další parametry.  Vše je možno nastavit individuálně podle požadavků konkrétní 
aplikace. 

 

 

 

  

 

 

 

 

STRUKTURA MENU SNÍMA ČE INSIGHT II

UPOZORNĚNÍ: Pro přístroje ENG code 40 a starší, nepoužívat kombinaci nastavení ve všech 
sadách pametrů UV BAND a IR BAND frekvence 165,171,179 a zesílení GAIN=30, nebo času 
ON-THRESHLD=15sec. Při kombinaci tohoto nastavení může dojít k indikaci plamene i když 
není přítomen.  

! 
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OBRÁZEK 21.  STRUKTURA MENU SNÍMA ČE INSIGHT II  
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OBRÁZEK 22.  ZÁKLADNÍ MENU  

 
 
 
 
 

menu “STATUS”



 

str. 30 

 

 
Poznámka: NÁPOVĚDA u většiny instrukcí se objeví po stisku tlačítka s logem FIREYE. Text se objeví na cca 3 sec..  
   přístroje je vidět úvodní obrazovka po dobu cca 2 sec. Je-li informace větší, objeví se na následných obrazovkách. 
 Na prvním stavovém řádku zobrazí stav relé „PLAMEN“ ON/OFF a vybraná sada parametrů, F=x,na druhém řádku je kvalita signálu 
(FQ=xxx) 
 

Flame ON/OFF - Plamen ON / OFF 

Toto zobrazení informuje o stavu interního relé „PLAMEN (FR1, FR2) 1=ON,nebo 0= OFF. “. Text „Flame ON“ je 
zobrazen, když momentální kvalita plamene dosahuje vyšší hodnoty než hodnota „On Treshold“ nastavená v menu 
Edit. Když momentální kvalita plamene je nižší než hodnota „Off Treshold“, je zobrazen text „Flame OFF“. 

File Selected - Nastavený soubor 

Zobrazuje se nastavený soubor provozních parametrů snímače. Možnosti jsou (A, B, C, D) 

Flame Quality - Kvalita plamene 

Hodnota „kvalita plamene“ hodnota FQ1:xxx 2:xxx. se může pohybovat v rozsahu 0 až 100. To prezentuje 
v procentech analogový výstup snímače 4-20 mA.  Hodnota je ve stejném měřítku, ve kterém se nastavují meze pro 
relé PLAMEN (stavy ON – OFF). 

Hodnota „kvalita plamene“ je dána signálem senzoru IR, UV pásma, nebo součet obou. Tento signál „intenzita 
plamene“ může být sledován v menu STATUS jako položka SIGNAL STRENGTH. 

Pro objasnění - Kvalita plamene se může pohybovat v rozsahu do 100, kdežto intenzita plamene v pásmu IR nebo 
UV (nebo jejich součet) může běžně hodnotu 100 překračovat (až do maxima 999). 

Při normální činnosti hořáku a nastaveném snímači plamene může být hodnota FQ 100 poměrně běžně zobrazována 
(v závislosti na stabilitě plamene). 

Důležitá poznámka: Hodnota FQ je max 100 pro součet UV+IR je součet také max. 100 
 

Date/Time- Datum a čas 

Displej zobrazuje momentální aktuální datum a čas zadaný při nastavení snímače. Snímač si datum a čas udrží po 
dobu 36 hodin bez napájení.  

File Select method – Způsob výběru soubor parametrů 

Je možná volba KEY-z klávesnice, LINE-pomocí binárních vstupů, příp. COMM-pomocí ModBus linky. Z výroby 
je nastaveno FS: KEY 

Maximum Temperature – Maximální teplota 

(MAX TEMP)Zobrazuje se zapamatovaná maximální dosažená teplota snímače. 

Temperature - Teplota 

(CUR TEMP)Displej zobrazuje momentální teplotu snímače ve stupních, volitelně ve stupnici Fahrenheita, nebo 
Celsia. 

Flame Signal Strength, Combined Sensors  - Intenzita plamene, duální snímač 

Hodnota „intenzita plamene pro relé FR1, FR2 FS1:xxx, 2:xxx)“ reprezentuje intenzitu mikroexplozí plamene, jež 
jsou indikovány IR anebo UV senzorem. Hodnota je ovlivněna nastavením „Gain“ (zesílení) a „Bandpass“ 
(frekvenční pásmo mikroexplozí). Samostatně pro IR a UV pásmo. Hodnota „intenzita plamene“ je přepočítávána 
na hodnotu „kvalita plamene“ v rozsahu 0-999. 

Důležitá poznámka: Hodnata FQ je max 100 pro součet UV+IR je součet také max. 100 
Příklad:  je-li FS1:080 2:015 je hodnota FQ 95 

je-li FS1:070 2:040 , je suma FQ 110 ale protože je  hodnota zastropována na 100, je zorazená hodnota FQ 100. 

 

MENU“STATUS”
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Active Sensor- Nastavený senzor 

Zobrazuje se senzor pro relé FR1 a FR2. Platné hodnoty jsou 1:IR, 1:UV,1:IR&UV and 2:IR, 2:UV, 2:IR&UV. 

 

Software Revision – Verze interního programu 

Zobrazuje se číslo verze interního programového vybavení. Např SW REV 0033:0010 

Comm Adress  - Komunikační adresa  

Zobrazuje adresu přístroje v komunikaci, rychlost, počet bitů, parita, stop bity. Adresace snímače ve smyčce 
vzdálené komunikace. Adresa může být v rozsahu 0 až 247, je nastavitelná v menu CONFIG. V jedné smyčce 
nemohou být dva snímače nastaveny na stejnou komunikační adresu. Z výroby je nastaveno: 247 19200 8:N:1, tj. 
adresa 247, rychlost 19200 baud, 8 bitů, No parita, 1 stop bit. 

Flame Relay Treshold (Meze sepnutí relé) 

Každé relé „PLAMEN“ je z výroby nastaveno na FLAME ON threshold=40, a FLAME OFF threshold=20, 
nastavitelno v rozsahu 0-100. Volba je podle konkrétní aplikace. 

On Treshold (Dolní meze sepnutí relé) 

(ONTH1:xxx,2:xxx) mez představuje mez „kvality plamene“, kdy je sepnuto relé „FR1, FR2“. Spínací mez ON je 
nastavitelná v rozmezí 5 až 100. Spínací mez ON musí být alespoň o 5 vyšší než mez OFF. Pokud je „kvalita 
plamene“ vyšší nebo alespoň rovna nastavené spínací mezi ON, relé „PLAMEN“ je aktivováno (se zpožděním 
odpovídajícím nastavenému ON Time Delay, viz dále). Nastavení z výroby je pro FR1 a FR2 =40 

Off Treshold (Dolní mez rozepnutí relé) 

(OFFTH 1:xxx 2:xxx)Tato mez představuje mez „kvality plamene“, kdy je rozepnuto relé „PLAMEN“. Rozpínací 
mez OFF je nastavitelná v rozmezí 0 až 95. Rozpínací mez OFF musí být alespoň o 5 nižší než mez ON. 

Pokud je „kvalita plamene“ nižší nebo alespoň rovna nastavené rozpínací mezi OFF, relé „PLAMEN“ je 
deaktivováno (se zpožděním odpovídajícím nastavenému času FFRT, viz dále). Nastavení z výroby je pro FR1 a 
FR2 =20. 

Learn Status (Stav učení) 

Stav Režim učení, může být nastaven na MAN, ON, OFF, nebo BOTH 

MAN-žádne učení není použito, uživatel provedl nastavení aspoň jednoho naučeného parametru ručně. 

ON: Učení stavu „Hoří“ proběhlo, stavu „Nehoří“ ne. 

OFF: Učení stavu Nehoří“ proběhlo, stavu Hoří“ ne. 

BOTH: Oba stavy jsou naučeny. (Viz poznámka) 

Poznámka: Pokud uživatel provede naučení obou stavu a chce změnit hodnoty působící na vyhodnocení,  
viz kapitola MANUAL CONFIG MENU. 

 
 

Front End Gain (Zisk pozadí) 

Snímač InSight II je schopen automaticky kontrolovat a odpočítat pozadí (FEG). Smyslem tohoto je kontrolovat a 
hlídat pouze plamen příslušného hořáku, a nikoliv okolních hořáků, příp. pozadí vyzdívky pece. Tato hodnota je 
nastavitelná v rozsahu 5-255. Aktuální hodnota pozadí je vidět na displeji. Při slabém, zakouřeném, nebo tmavém 
plameni je dojde k automatickému zesílení signálu plamene, min. hodnota je 5.  

Snímač si tuto hodnotu ukládá automaticky při každé každém procesu LernOn. Toto přispívá ke správnému 
rozlišení plamene a hodnota FQ je po celou dobu měření redukována, pokud okamžitá hodnota FEG je vyšší, 
než naučená hodnota FEG.  

Příklad: jestliže naučená hodnota FEG byla 20 a okamžitá je zobrazována 40, je plameni ztlumena hodnota FQ 
v poměru 20/40, tj na 50%. Naopak, pokud je naučená hodnota FEG 20 a reálná je 10, dojde k indikaci jasnějšího 
signálu a hodnota FQ nebude omezována.  
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Flame Signal Strength, Individual Sensors (Intenzita signálu pro jednotlivé senzory) 

Tato obrazovka ukazuje FQ pro jednotlivé senzory snímače, pro každé výstupní relé 1 a 2. Indikuje odděleně UV a 
IR pásmo. 

Příklad 1: "IRFS 1:060 2:010, UVFS 1:030 2:070"  

Pro relé FR1 je IR signál 60 aUV signál 30. FQ v součtu je 90. 

Pro relé FR2 je IR signál 10a UV signál 70, FQ v součtu je 80. 

 

Příklad 1: "IRFS 1:120 2:150, UVFS 1:220 2:000" 

Pro relé FR1 je IR signál 120 aUV signál 220. FQ v součtu je 340, zobrazeno je max. FQ100. 

Pro relé FR2 je IR signál 150 a UV signál 0, FQ v součtu je 150, zobrazeno je max. FQ100. 

Select To Enter Error History (Historie poruch) 

Na obrazovce Error History Stiskněte klávesu SELECT (Výběr) a zobrazí se poruchové stavy i s kódy. Nejnovější 
chyba je zobrazena jako první.Rovněž uvidíte počet chyb k aktuálnímu datu. Datum je i u každé chyby společně 
s číslem poruchy. Chybová obrazovka je na posledních 10 chyb, poté přeskočí zpět o úroveň výše. V případě 
výskytu chyby snímače je vypnut výstup snímače a chybový kód se zobrazí na displeji. Pro reset poruch a obnovení 
provoze je možno použít dva postupy. Vypněte napájecí napětí a po jeho obnovení snímač pojede, nebo stiskněte tl. 
PROGRAM na dobu min 4 sec. 

Poznámka: Stisk a přidržení tlačítka PROGRAM na 4 sec způsobí reset snímače. Relé FR1, FR2 a porucha budou po tuto dobu shozena. 
Činnost přístroje bude obnovena po uvolnění tlačítka PROGRAM 

 

OBRÁZEK 23.  MENU PORUCHOVÉ HISTORIE  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menu “ERROR HISTORY”

Poslední chyba se zobrazuje 
jako první, na displeji je 
celkový počet chyb doposud, 
např.11.  

C=zdroj,R=příčina, toto je 
pouze pro servis výrobce 

Zobrazuje posledních 10 
poruch ve smyčce 
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MOŽNÉ VNIT ŘNÍ CHYBY   

Zpráva při vzniku chyby  Zráva v historii chyb 
INTERNAL STORAGE R/W ERROR  FRAM WRITE FAIL 
INTERNAL STORAGE R/W ERROR  FRAM READ FAIL 
WATCH DOG FAILURE WATCH DOG FAIL 
INTERNAL RAM CHECK FAILURE  RAM TEST FAIL 
INTERNAL RAM CHECK FAILURE BI RAM TEST FAIL 
INTERNAL VOLTAGE CHECK FAILURE VOLTAGE TEST 
RELAY FEEDBACK CHECK FAILURE RELAY FB CHECK 
INTERNAL CPU1 INIT FAILURE FAILED INIT 
INTERNAL STORAGE MEMORY CORRUPTED INVALID FRAM 
INTERNAL STORAGE MEMORY CORRUPTED WRONG FRAM REV 
INTERNAL CPU2 STATUS FAILURE CPU2 STATUS FAIL 
INTERNAL CPU1 CRC FAILURE CRC ERROR 
CONFIGURATION CHECK FAILED CONFIG ERROR 
CPU1 SELF CHECK FAILED TEST # xx SELF CHECK ERROR 
GENERAL FIRMWARE CHECK FAILED GENERAL ERROR 
LOCKOUT UNDEFINED ERROR UNKNOWN REASON 

 

 Select To Enter Configure Menu, (Vstup do Config Menu) 

Stiskněte tl. SELECT otevře se vstup pro zadání hesla, pro přístup do Config Menu. V tomto menu můžeme nastavit 
všechny parametry, vybrat sadu parametrů, změnu hesla, výběr IR a UV zesílení, vstup do menu automatické 
konfigurace, manuální konfigurace, nastavení data a času, výstupů 4-20mA a komunikace. 

Warning Messages, (Výstrahy) 

V případě nestandartních provozních stavů se na displeji zobrazí zpráva výstrahy informující uživatele. Zobrazena bude po dobu 2 sec a 
potom po 10 sec. Toto bude po dobu trvání stavu, nebo do potvrzení uživatelem stiskem jakéhokoliv tlačítka. Zpráva zmizne na 30 sec.  
 
 
Group I Warning Messages, (Výstrahy) 

 

ZOBRAZENÝ TEXT POPIS DŮSLEDEK 
TOO COLD < -40C 
Currently –xxC 
FLAME SIGNALS SET TO 0 

Vnitřní teplota snímače je pod -40°C. Hysterese je 2°C. 
Dokud nebude zobrazeno -38°C bude tato výstraha 
aktivní 

UV a IR signály budou shozeny 
na 0. Relé PLAMEN a 
PORUCHA jsou odpojeny 

COLD WARNING 
Currently –xxC 

Vnitřní teplota snímače je pod -35°C.  Relé PORUCHA je odpojeno 

HOT WARNING 
Currently +xxC 

Vnitřní teplota snímače je nad +80°C. Relé PORUCHA je odpojeno 

TOO HOT > 85C 
Currently +xxC 
FLAME SIGNALS SET TO 0 

Vnitřní teplota snímače je nad+85°C. Hysterese je 2°C. 
Dokud nebude zobrazeno +83°C bude tato výstraha 
aktivní 

UV a IR signály budou shozeny 
na 0. Relé PLAMEN a 
PORUCHA jsou odpojeny 

IR SENSOR IS SATURATED Příliš silní DC složka plamene, plamen je jasný, nelze 
najít flicker.viz. pozn. 3,4. 

IR FS je velmi neurčitý, nebo 
padá na nulu. 
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Group II Warning Messages, (Výstrahy 2. třídy) 

 

ZOBRAZENÝ TEXT POPIS DŮSLEDEK 
FRx IR FEG LESS THAN MINIMUM Hodnota IR FEG klesla pod hodnotu vybranou 

uživatelem v menu IR setting, viz. Pozn.2. 
IR signály budou shozeny na 0.  

FRx IR FEG GREATER THAN 
MAXIMUM 

Hodnota IR FEG stoupla nad hodnotu vybranou 
uživatelem v menu IR setting, viz. Pozn.2. 

IR signály budou shozeny na 0. 

FRx UV FEG LESS THAN MINIMUM HodnotaIUV FEG klesla pod hodnotu vybranou 
uživatelem v menu UV setting, viz. Pozn.2. 

UV signály budou shozeny na 0. 

FRx UV FEG GREATER THAN 
MAXIMUM 

Hodnota UV FEG stoupla nad hodnotu vybranou 
uživatelem v menu UV setting, viz. Pozn.2. 

UV signály budou shozeny na 0. 

FRx FAILED THE IR LIGHT CHECK Zdrojem IR záření není plamen. Snímač používá 
zaměření na jediný zdroj. 

IR signály budou shozeny na 0. 

FRx FAILED THE UV LIGHT CHECK Zdrojem UV záření není plamen. Snímač používá 
zaměření na jediný zdroj. 

UV signály budou shozeny na 0. 

TOO MUCH IR SIGNAL Příliš silná AC složka plamene, plamen je jasný, nelze 
rozlišit flicker.viz. pozn. 3,4. 

IR signály budou shozeny na 0. 

TOO MUCH UV SIGNAL Příliš silná AC složka plamene, plamen je jasný, nelze 
rozlišit flicker.viz. pozn. 3,4. 

UV signály budou shozeny na 0. 

 
Poznámka:  

1. Výstrahy 2. třídy se nemusí zobrazovat, je možné zobrazení potlačit v menu CONFIG, parametr „FS Squelch Msgs“ nastavením 
“Do NOT Display”. Toto je nastavení z výroby. Ačkoliv zobrazení bude potlačeno, signál plamene při zjištění těchto stavů 
spadne na „0“ 

2. Tato výstraha může nastat, pokud uživatel manuálně změnit min, nebo max pro pro parametr FEG UV, nebo IR v menu SETTING. 
Nastavení z výroby je 5-255 

3. Tato výstraha se může objevit pouze, je-li příslušný senzor IR, nebo UV, vybrán. 

4. Vysoká úroveň signálu pro konkrétní senzor, IR, nebo UV, bude zredukována nastavením parametru IR, nebo UV Gain na nižší. 
Podívejte se na ob. 25 na str. 38. Dodatečně instalujte kroužky s průhledovými otvory. Ty sníží současně záření v OBOU 
pásmech, potom upravte individuálně parametr „Gain range. 
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OBRÁZEK 24.  MENU HESLO  

 

 
 

menu “PASSWORD”

Toto menu slouží jak pro vstup z nemu STATUS, nebo může být použito pro změnu 
hesla pro konfigurační menu. V prvním případě se menu objeví dole, ve druhém  
případě se zobrazí „CHNGE“ místo „ENTER“. 

POZN použijte tl. UP-Down pro 
změnu hodnoty čísla. Pro potvrzení 
stiskněte PROGRAM. Automaticky 
přeskočí volba na další pozici 
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Password – Heslo 

Čtyřznakové heslo je nutno vložit v menu CONFIG. Pokud není heslo vloženo, stisknutím tlačítka SELECT přejdete 
na obrazovku Flame Quality. . 

 

Pro vstup do menu CONFIG je třeba vložit čtyřznakové heslo. Následující příklad je uveden pro výrobcem 
vložené heslo 0205: 

1. Při zobrazené položce PASSWORD (heslo) stiskněte tlačítko SELECT. Zobrazí se „0xxx“, přičemž první znak 
(„0“) je nastavitelný. Při změně původního hesla nastavte hodnotu prvního znaku pomocí kláves UP/DOWN. 

2. S navoleným prvním znakem (tj. 0xxx) stiskněte klávesu PROGRAM. Zobrazí se „00xx“, nyní lze nastavit 
druhý znak hesla. Stiskněte klávesu UP dvakrát pro nastavení „2“. (Pokud je původní heslo změněno, nastavte 
použitím UP/DOWN odpovídající číslici na druhé pozici). 

3. S navoleným druhým znakem (tj. 02xx) stiskněte klávesu PROGRAM. Zobrazí se „020x“, nyní lze nastavit třetí 
znak hesla („0“). (Pokud je původní heslo změněno, nastavte použitím UP/DOWN odpovídající číslici na třetí 
pozici). 

4. S navoleným třetím znakem (tj. 020x) stiskněte klávesu PROGRAM. Zobrazí se „0200“, nyní lze nastavit čtvrtý 
znak hesla. Stiskněte klávesu UP pětkrát pro nastavení „5“. (Pokud je původní heslo změněno, nastavte 
použitím UP/DOWN odpovídající číslici na čtvrté pozici). 

5. Při navolení všech čtyř znaků (tj. 0205) stiskněte klávesu PROGRAM. 

Pokud bylo heslo zvoleno správně, zobrazí se na displeji text „Valid Password. Press SELECT to change password“. 
Pokud chcete nyní změnit heslo, čtěte odstavec „Změna hesla“. Jinak stiskněte klávesu UP k návratu do menu 
CONFIG 

Po zadání správného hesla vstoupíte na 20 min do menu CONFIG. Uložením změny každého parametru se obnovuje 
20minutový čas pro přístup. Po vypršení této doby přejde přístroj automaticky do Hlavního menu. Pro případné 
další změny je potřeba heslo zadat znovu.  

Change Password-Změna hesla 

Uživatel může změnit heslo (továrně nastavené na „0205“) na libovolný čtyřmístný kód. Pro změnu hesla vložte 
nejprve platné heslo tak, jak je popsáno výše. 

Když displej zobrazuje text „Valid Password. Press SELECT to CHNGE PW DIGIT“, stiskněte SELECT, zobrazí 
se „0xxx NEW“ a nyní je nastavitelný první znak. Například vložte nové heslo „1357“. Použijte klávesy UP/DOWN 
a PROGRAM (jak je popsáno výše) k vložení nového hesla. Když jste hotoví, zobrazí v tomto případě displej „New 
password 1357“. Stiskněte UP/DOWN pro návrat do Hlavního menu. 

 

Removing Password Protection-Zrušení ochrany heslem 

Pokud chce uživatel zrušit na delší čas ochranu heslem, např. při uvádění do provoze a později tuto ochranu obnovit 
použijte dále uvedený postup. 

Vstupte nejdříve pomocí standartního hesla a následně jej změňte na nové heslo „ 0000“postupem popsaným pro 
změnu hesla. 

Pro obnovení ochrany heslem vstupte opět heslem „0000“ a poté změňte heslo na nové,  

 

 

 

 

 

 

menu “ PASSWORD ”
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OBRÁZEK 25.  MENU KONFIGURACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu CONFIG 1/2 

Na Config 
menu 2/2 

Na Automatic 
Config menu  
Str 42 
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OBRÁZEK 26.  MENU KONFIGURACE-POKRA ČOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menu “CONFIG”pokra čování 

Na Config 
menu 1/2 

Menu CONFIG 2/2 
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menu “CONFIG”Nastavení  

 
 

Pro výběr každého parametru pro změnu v menu CONFIG listujte šipkami UP a DOWN, pro výběr stiskněte tl. 
SELECT.  

Pokud se po prohlédnutí hodnoty rozhodnete pro návrat zpět bez změny parametru, stiskněte SELECT.  

Pokud chcete vybraný parametr změnit, změníte jej pomocí šipek, pro potvrzení použijte tl. PROGRAM. Na displeji 
proběhne nápis „NEW VALUE SAVED“ což je potvrzení uložení parametru. Potom automaticky nabídne 
následující parametr, jako byste stiskli tl SELECT. Více, pozn. 

Poznámka:  

1. Můžete editovat pouze sadu parametrů, která je právě nastavená v přístroji. Pokud chcete změnit parametr v sadě parametrů „B“, 
musí být tato sada zrovna používána. (Viz výběr sady parametrů) 

Remote File Select-Výběr sady parametrů 

Má vliv na všechny sady parametrů. Možnosti výběru jsou pomocí: Klávesnice, vstupů, nebo kom. Linky 

Key Pad-Klávesnice, umožní měnit sady pouze z klávesnice příslušného snímače 

Line Inputs, měnit sady pouze externími přepínači, nebo relé. 

Comms, změna je možná pouze komunikační linkou připojenou k PC, na kterém je instalován SW FIREYE. 

PASSWORD-heslo 

Uživatel může změnit heslo, pro více detailů viz Menu PASSWORD 

Reset Max Temp –Nulování max. teploty 

Uživatel může vymazat max. zaznamenanou teplotu přístroje, ta se po výmazu aktualizuje na okamžitou 
teplotu.  

FS Squelch Msgs–Výstrahy k plameni 

Při určitých provozních stavech záření v pozadí může záření UV, nebo IR být mimo nastavené limity, což může 
vést ke shození výstupního signálu na nulovou hodnotu. Uživatel si může vybrat, jestli chce tyto zprávy 
zobrazit na displeji, nebo ne. Tyto zprávy najdete na str. 35. 

Active File –Sady parametrů 

Uživatel může vybrat sady parametrů, na výběr jsou 4 sady, ozn: A, B, C, D. 

A-IR GAIN RANGE-sada A-IR rozsah zesílení 

Znak „A“ na začátku indikuje předvolenou sadu parametrů „A“. Toto je rozsah zesílení pro IR senzor. Jestli po 
zaměření snímače na plamen bliká nápis „IR TOO HIGH“, snižte rozsah směrem dolů. Jestli je při zaměření 
hodnota FS pod 10, rozsah zvyšte. 

A-UV GAIN RANGE-sada A-UV rozsah zesílení 

Znak „A“ na začátku indikuje předvolenou sadu parametrů „A“. Toto je rozsah zesílení pro UV senzor. Jestli po 
zaměření snímače na plamen bliká nápis „UV TOO HIGH“, snižte rozsah směrem dolů. Jestli je při zaměření 
hodnota FS pod 10, rozsah zvyšte. 

Poznámka: Snímače mají na výběr rozsah zesílení pro UV a IR sensor. Snímače s ENG kod 00 až 04 mají dva rozsahy, „LOW“ a 
„HIGHT“ Od kodu 05 mají navíc mají navíc „MED“, od kodu 09 mají navíc „LOW+1, a „LOW+2“  
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SELECT to Enter AUTOMATIC CONFIG –Vstup do automati ckého nastavení 

Stiskněte SELECT pro vstup do menu AUTOMATIC CONFIG. Tato volba je možná na začátku 
konfiguračního procesu a začíná zaměřením snímače, nastavením rozsahu zesílení pro senzor IR a UV a potom, 
pokynem „Learn ON“(FR1, FR2, nebo FR1+FR2) viz AUTOMATIC CONFIG menu. 

SELECT to Enter File Copy Menu –Kopírování sad parametrů 

Umožní kopírovat obsah jedné sady parametrů do další, jde o 4 uživatelské sady, A, B, C, D a tři sady 
předvoleb z továrny, ozn F1,F2,F3. viz FILE COPY menu. 

SELECT to Enter 4/20 Config Menu–4-20 mA nastavení 

Umožní vybrat parametr pro analogový výstup 4-20mA. Na výběr je Flame SIGNAL, nebo Flame QUALITY.  

Při volbě Flame Quality je možný rozsah 40-100 

Při volbě Flame Signal  je možný rozsah 400-999 

viz 4/20mA  menu. 

SELECT to Enter Date/Time Menu- nastavení data a času 

Umožní nastavit datum a čas ve snímači. Stiskněte SELECT a nastavte rok, pomocí šipek jej změňte. Pro 
potrvzení stiskněte PROGRAM. Stiskněte DOWN a nastav měsíc, po potvrzení stiskem PROGRAM, šipkou 
DOWN zvolte den, po nastavení stiskněte PROGRAM. Stejně nastavte i Hodinu, Minutu a Sekundu.   

viz DATE/TIME menu.  

SELECT to Enter COMMS SETTINGS- nastavení komunikace ( Pro všechny sady parametrů) 

Umožní nastavit parametry komunikace ModBus. Adresa je v rozsahu 1-254. Každý snímač na smyčce musí 
mít svou adresu. Dva snímače nesmí mít stejnou adresu. Stiskněte SELECT a nastavte ModBus adresu, pomocí 
šipek ji změňte. Pro potvrzení stiskněte PROGRAM. Předvolené nastavení je 247. Stiskněte DOWN a nastavte 
BAUDrate, předvolené nastavení je 19200. Po potvrzení stiskněte PROGRAM šipkou DOWN zvolte Parity, po 
nastavení stiskněte PROGRAM.  

viz COMMS menu. 

SELECT to Enter Man. Config FR1 ruční nastavení relé plamen FR1   

Umožní nastavit ručně parametry pro relé plamene FR1.  

viz Ruční nastavení  

SELECT to Enter Man. Config FR2 ruční nastavení relé plamen FR2   

Umožní nastavit ručně parametry pro relé plamene FR2.  

viz Ruční nastavení  

SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 
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OBRÁZEK 27.  MENU AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ 

 

 

 

menu “AUTOCONFIGMENU”
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menu “AUTOCONFIGMENU”  

 

AUTOCONFIG Menu slouží k automatickému nastavení kterým InSight II snímá a vyhodnotí plamen hořáku, zvolí 
frekvenci plamene pro stavy Hoří a Nehoří, při zohlednění pozadí plamene. Snímač si zvolí vhodný senzor, zesílení 
senzoru, a frekvenci plamene pro správné vyhodnocení stavu Hoří a Nehoří.  

Poznámka: Tato funkce je pro relé Plamen FR1 a FR2 samostatně, nebo obě relé je možné nastavit najednou.  

Auto CONFIG ve třech krocích: 

1. Příslušný hořák nastavte na minimální výkon. Vstup do AUTOCONFIG Menu, na položku „AIM SCANNER“ –
zaměřit snímač. Na displeji sledujte, jak se z polohou mění hodnota plamene, viz Zaměření snímače-dále. Po 
ukončení zaměření stiskněte DOWN.    

2. Pro začátek procesu učení nalistujte  tlač.DOWN, proces „START LEARN ON“,stiskněte SELECT,  snímač se 
naučí stav hořáku „Hoří“. Po dokončení a další postup dále stiskněte DOWN. 

3. Vypněte příslušný hořák  stiskněte DOWN proces „START LEARN OFF“,stiskněte SELECT,   snímač se naučí 
stav hořáku „Nehoří“. Po dokončení a další postup dále stiskněte DOWN. 

4. Poznámka: Pro správný provoz musí být oba stavy, TJ: Learn flame ON a lear flame OFF, provedeny. 

 

AIM SCANNER- zaměření snímače 

Nalistujte tl.SELECT AutoConfig a stiskněte SELECT. 

Při stisknutém tlačítku SELECT se zobrazuje hodnota IR=xx UV=xx. Hodnota rozsahu je 0-60. Hodnota 
prezentuje intenzitu blikání plamene (flikru)  pro konkrétní frekvenci IR a UV senzoru. 

Hodnota by měla být na vrcholu, při zaměření do cca první 1/3 plamene. Jestli snímač vidí obě pásma prioritu 
má UV záření. Plamen udržujte na nízkém výkonu a sledujte jeho intenzitu, resp. Sílu výstupního signálu. 

Fyzicky zaměřte snímač do cca 1/3 plamene a najděte nejvyšší hodnotu. Vyčtěte si intenzitu plamene. Při každé 
mechanické změně nechte zařízení stabilizovat aspoň na 2 sec. 

Jestli je vyčtená hodnota nižší než 10, je nezbytné zvýšit rozsah zesílení pro IR, nebo UV pásmo. Nalistujte tl 
DOWN  IR Gain Range, nebo UV Gain Range nastavení, zvyšte z LOW na MED, nebo HIGHT. 

Poznámka: Snímače mají na výběr rozsah zesílení pro UV a IR sensor. Snímače s ENG kod 00 až 04 mají dva rozsahy, „LOW“ a 
„HIGHT“ Od kodu 05 mají navíc „MED“, od kodu 09 mají navíc „LOW+1, a „LOW+2“  

Poznámka: Ve velmi vzácných případech, kdy je plamen extrémně jasný, je možné přesytit senzor tak, že vykazuji velmi nízký, nebo vůbec 
žádný signál.V těchto případech je vhodná instalace clon 53-121.   

A-IR GAIN RANGE-sada A-IR rozsah zesílení 

Znak „A“ na začátku indikuje předvolenou sadu parametrů „A“. Toto je rozsah zesílení pro IR senzor. Jestli po 
zaměření snímače na plamen bliká nápis „IR TOO HIGH“, snižte rozsah směrem dolů. Jestli je při zaměření 
hodnota FS pod 10, rozsah zvyšte. 

A-UV GAIN RANGE-sada A-UV rozsah zesílení 

Znak „A“ na začátku indikuje předvolenou sadu parametrů „A“. Toto je rozsah zesílení pro UV senzor. Jestli po 
zaměření snímače na plamen bliká nápis „UV TOO HIGH“, snižte rozsah směrem dolů. Jestli je při zaměření 
hodnota FS pod 10, rozsah zvyšte. 

 

 

 

 

 



 

str. 43 

 

START LEARN FR1 and FR2 ON-Start učení stavu Hoří“pro FR1 a FR2 

Zde naučíte relé plamene FR1 a FR2 stav „Hoří“. Výkon hořáku dejte na minimum, a stiskni PROGRAM.  

Na displeji se objeví výzva MAKE SURE FLAME AT LOW EMISSION,PRESS PROG KEY TO START 
LEARN.” Po skončení učení stiskněte jakékoliv tlačítko pro pokračování dále. 

  START LEARN FR1 and FR2 OFF-Start učení stavu Nehoří“pro FR1 a FR2 

Zde naučíte relé plamene FR1 a FR2 stav „Nehoří“. Vypněte příslušný hořák, a stiskněte PROGRAM.  

Na displeji se objeví výzva MAKE SURE FLAME IS OFF! THEN…PRESS PROG KEY TO START 
LEARN.” Po skončení učení stiskněte jakékoliv tlačítko pro pokračování dále. 

START LEARN FR1-Start u čení stavu Hoří“pro FR1 

Zde naučíte relé plamene FR1  stav „Hoří“. Výkon hořáku dejte na minimum, a stiskněte PROGRAM.  

Na displeji se objeví výzva MAKE SURE FLAME AT LOW EMISSION,PRESS PROG KEY TO START 
LEARN.” Po skončení učení stiskněte jakékoliv tlačítko pro pokračování dále. 

  START LEARN FR1 OFF-Start učení stavu Nehoří“pro FR1 

Zde naučíte relé plamene FR1 stav „Nehoří“. Vypněte příslušný hořák, a stiskněte PROGRAM.  

Na displeji se objeví výzva MAKE SURE FLAME IS OFF! THEN…PRESS PROG KEY TO START 
LEARN.” Po skončení učení stiskněte jakékoliv tlačítko pro pokračování dále. 

START LEARN FR2-Start u čení stavu Hoří“pro FR2 

Zde naučíte relé plamene FR2  stav „Hoří“. Výkon hořáku dejte na minimum, a stiskněte PROGRAM.  

Na displeji se objeví výzva MAKE SURE FLAME AT LOW EMISSION,PRESS PROG KEY TO START 
LEARN.” Po skončení učení stiskněte jakékoliv tlačítko pro pokračování dále. 

  START LEARN FR2 OFF-Start učení stavu Nehoří“pro FR2 

Zde naučíte relé plamene FR2 stav „Nehoří“. Vypněte příslušný hořák, a stiskni PROGRAM.  

Na displeji se objeví výzva MAKE SURE FLAME IS OFF! THEN…PRESS PROG KEY TO START 
LEARN.” Po skončení učení stiskněte jakékoliv tlačítko pro pokračování dále. 

 

SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do menu CONFIG. 

  SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 

Aplikační poznámka:  

1. Snímač po celou dobu učení ukládá aktuální hodnotu FEG (pozadí) 

2. Snímač si automaticky vybere vhodný senzor, zesílení, pásmo, a optimální rozlišení. Po obou učících krocích FLAME ON, a 
FLAME OFF. 

3. Kroky FLAME ON, a FLAME OFF. Je možné udělat v libovolném pořadí. Nicméně pro správný provoz je nutné oba procesy 
provést se stejnou úrovní pozadí. Např. u vícehořákových aplikací je nutné mít stejný stav ostatních hořáků, ne temný kotel. 

4.  Po vykonání kroků FLAME ON, a FLAME OFF je možné udělat znovu další kroky FLAME ON, a FLAME OFF, je-li toto 
potřeba. 
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OBRÁZEK 28.  MENU KOPÍROVÁNÍ SAD PARAMETR Ů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

menu “FILE COPY MENU- ”

Zpráva FILE COPIED se 
zobrazí na 2 sec. 
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menu “FILE COPY MENU ”-kopírování sad parametr ů 

Copy FROM File- Kopírování ze sad 

Umožní kopírovat parametry ze sad. Použít můžeme 3 sady parametrů přednastavené z výroby, (F1,F2,F3)a 
zákazníkem nastavitelné sady (A, B, C, D). 

   

Copy TO File- Kopírování do sad 

Umožní kopírovat parametry do sad. Může kopírovat ze sad do uživatelských  sad-  Použít můžeme a 
zákazníkem nastavitelné sady (A, B, C, D). 

PUSH PROGRAM KEY TO COPY xxTO x- Kopírování ze sady do sad 

Když vyberete kopírovanou sadu a cílovou sadu, stiskněte tl. PROGRAM pro dokončení. Na displeji se objeví 
FILE COPIED a je hotovo. 

Poznámka: Jestliže nemáte oprávnění pro kopírování, nebo se nezdařilo, objeví se na displeji „Aborted Copy”. 

 

SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do menu CONFIG. 

  SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 

 

Kopírování je možné vzájemně mezi  uživatelskými souboru A, B, C, D, a z 3 sad parametrů přednastavených 
z výroby, (F1,F2,F3) 

3 sad parametrů přednastavených z výroby, (F1,F2,F3), obsahují 

Sada F1 IR a UV Gain 31, IR a UV BAND-23Hz, IR a UV FEG LRNED  255.  

Toto nastavení snímač bude reagovat na plamen, ale pravděpodobně nerozliší plameny v pozadí.  

Sada F2 IR a UV Gain 15, IR a UV BAND-23Hz, IR a UV FEG LRNED  255.  

Toto nastavení je střední cesta, snímač nemusí reagovat na plamen, ale pravděpodobně nerozliší plameny 
v pozadí, pokud nebude řádně odladěno. 

 Sada F3 IR a UV Gain 1, IR a UV BAND-179Hz, IR a UV FEG LRNED  5.  

Toto nastavení je střední cesta, snímač nemusí reagovat na plamen, ale pravděpodobně nerozliší plameny 
v pozadí, pokud nebude řádně odladěno. 

Poznámka: Z výroby jsou sady parametrů A, B, C, D nastaveny na parametry sady F3. 
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OBRÁZEK 29.  MENU 4-20 mA 

 

 

 

 

 

 

menu “4-20mA MENU”
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 “4-20mA MENU”-Analogové výstupy 4-20mA 

 

 FR1 SELECT-výběr veličiny pro analogový výstup  FR1  

Zde vybereme veličinu analogového výstupu FR1. Na výběr máme Flame QUALITY-a Flame SIGNAL ,   
Stiskněte  SELECT a  vyber Flame QUALITY-a Flame SIGNAL, potvrďte tl. PROGRAM pro uložení. 

FR1 20mA MAP VAL-rozsah pro analogový výstup  FR1 

Zde nastavíme rozsah pro 4-20mA analogového výstupu FR1.  

Flame QUALITY  , 4mA je nastaveno na FQ=0, Rozsah 20mA je možno nastavit od 40do 100.Tovární 
nastavení je 40-100 viz. Vz.1 níže. Pokud vybereme rozsah např. 50 bude analogový výstup 20mA odpovídat 
signálu FQ=50, vz. Př.2, níže. 

Flame SIGNAL , 4mA je nastaveno na FS=000 Rozsah 20mA je možno nastavit od 400do 999.Tovární 
nastavení je 400-999 viz. Pokud vybereme rozsah např. 500 bude analogový výstup 20mA odpovídat signálu 
FS=500, 

Stiskněte  SELECT a t. UP a DOWN vyberte požadovanou hodnotu mezi 40-100 pro FQ , nebo mezi 400-999 
pro FS, pro uložení stiskněte PROGRAM.   

FR2 SELECT-výběr veličiny pro analogový výstup  FR2  

Zde vybereme veličinu analogového výstupu FR2. Na výběr máme Flame QUALITY-a Flame SIGNAL ,   
Stiskněte  SELECT a  vyberte  Flame QUALITY-a Flame SIGNAL, potvrďte tl. PROGRAM pro uložení. 

FR1 20mA MAP VAL-rozsah pro analogový výstup  FR2 

Zde nastavíme rozsah pro 4-20mA analogového výstupu FR2.  

Flame QUALITY  , 4mA je nastaveno na FQ=0, Rozsah 20mA je možno nastavit od 40do 100.Tovární 
nastavení je 40-100 viz. Vz.1 níže. Pokud vybereme rozsah např. 50 bude analogový výstup 20mA odpovídat 
signálu FQ=50, vz. Př.2 níže. 

Flame SIGNAL , 4mA je nastaveno na FS=000 Rozsah 20mA je možno nastavit od 400do 999.Tovární 
nastavení je 400-999 viz. Pokud vybereme rozsah např. 500 bude analogový výstup 20mA odpovídat signálu 
FS=500, 

Stiskněte  SELECT a t. UP a DOWN vyberte požadovanou hodnotu mezi 40-100 pro FQ , nebo mezi 400-999 
pro FS, pro uložení stiskněte PROGRAM.   

SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do  menu CONFIG. 

  SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 

 

Př 1                    Př 2 
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OBRÁZEK 30.  MENU DATUM A ČAS 

 

 

 “DATE/TIME“ menu 
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“DATE/TIME MENU“-datum a čas  

InSight II je vybaven reálným časem, toto je důležité pro správné označení poruchových zpráv. Musí být správně nastaven datum a čas na 
snímači. Po odpojení napájení snímač udrží čas ještě cca 36 hodin. Potom dojde k jeho vynulování 

Pro nastavení data a času stiskněte v modu CONFIG tl DOWN, potvrďte SELECT a ENTER zobrazí se Date/Time Menu, stiskněte 
SELECT 

  

     

 YEAR-výběr roku  

Zde nastavíme aktuální rok, na displeji se objeví 2xxx, stiskni  SELECT, tl Up a DOWN vybereme správný rok, 
potvrdíme PROGRAM, na displeji se objeví „NEW VALUE SAVED“   

 

MONTH-výb ěr měsíce 

Zde nastavíme aktuální měsíc, stiskněte, tl Up a DOWN vybereme správný měsíc, potvrdíme PROGRAM, na 
displeji se objeví „NEW VALUE SAVED“   

MONTH-výb ěr dne 

Zde nastavíme aktuální den, stiskněte, tl Up a DOWN vybereme správný den, potvrdíme PROGRAM, na 
displeji se objeví „NEW VALUE SAVED“   

HOUR-výběr hodina 

Zde nastavíme aktuální hodina (0-23), stiskněte, tl Up a DOWN vybereme správný den, potvrdíme 
PROGRAM, na displeji se objeví „NEW VALUE SAVED“   

HOUR-výběr minuta 

Zde nastavíme aktuální minuta (0-59), stiskněte, tl Up a DOWN vybereme správný den, potvrdíme 
PROGRAM, na displeji se objeví „NEW VALUE SAVED“   

SECOND-výběr vteřina 

Zde nastavíme aktuální vteřinu (0-59), stiskněte, tl Up a DOWN vybereme správný den, potvrdíme 
PROGRAM, na displeji se objeví „NEW VALUE SAVED“   

SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do menu CONFIG. 

  SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 
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OBRÁZEK 31.  MENU KOMUNIKACE 

 

 
 

“COMMS“ menu 
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“COMMS MENU“  -komunikace 

 
MODBUS ADDRES-Adresa přístroje 

InSight II je vybaven komunikací ModBus, nastavená adresa platí pro všechna nastavení snímače 

Umožní nastavit parametry komunikace ModBus. Adresa je v rozsahu 1-247. Každý snímač na smyčce musí 
mít svou adresu. Dva snímače nesmí mít stejnou adresu. Předvolené nastavení je 247 

     

 MODBUS BAUD – rychlost komunikace  

Zde nastavíme rychlost, povolené hodnoty je 4800, 9600,19200 bad, z výroby je nastaveno 19*200 baud 

MODBUS PARITY– ModBus parita  

Zde nastavíme paritu, povolené hodnoty je 8/N/1, 8/E/1, 8/N/2, 8/O/1, z výroby je nastaveno 8/N/1. 

 

SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do menu CONFIG. 

  SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 
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Obrázek 31.  Menu RUČNÍHO NASTAVENÍ PRO FR1, PRO FR2 JE SHODNÁ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MANUAL CONFIG MENU“  

POPIS DISPLEJE 

Název parametru 

FlameRelay1 

Hodnota  parametru 

Sada A 
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MANUAL CONFIG MENUS“  -ru ční nastavení 

InSight II je vybaven dvěmi nezávislými sadami pro ruční nastavení pro relé FR1 a FR2 

Umožní nastavit manuálně pro každé relé nezávisle čas FFRT (Zpoždění při zhasnutí), ODT, (čas pro „Hoří“). 
Manuálně lze nastavit samostatně limity „Ho ří-Nehoří“pro každé relé. 

Obě menu mají možnost nastavení IR a UV senzorů odděleně, včetně nastavení FEG (pozadí).  

Každé záhlaví parametru je na začátku označeno, např:R1A, tj. relé R1(volba R1 - R2), a sada parametrů A, volba (A,B,C,D). 

Následující popis je vztažen pro relé FR1. 

  

 R1A-SENSOR SELECT – výběr senzoru  

Zde vybereme senzor pro každou sadu parametrů (A, B, C, D) individuálně. Na výběr máme UV&IR, pouze IR, nebo pouze UV. 

Z výroby je nastaveno  UV&IR. 

R1A-FFRT – zpoždění při zhasnutí  

Když klesne kvalita plamene pod limit OFF Treshold- po dobu delší, než je zde nastaveno relé FR1 odpadne. 

Volba je v rozsahu 1-6sec. Maximální použitá hodnota se volí s ohledem na místní bezpečnostní předpisy. Z výroby je nastaveno 1 sec. 

Volba vyšší než 4 sec je v rozporu se schválením FM7610,pro instalace schvalovány dle FM není tato volba povolena. 

   R1A-ON THRESHLD – Limit pro „Ho ří“  

Tato volba určuje limit parametru FQ pro přítah relé FR1. Je v rozsahu 5-100, musí být aspoň o 5 vyšší, než limit OFF THRESHLD. 
Z výroby je nastaveno 40. 

   R1A-OFF THRESHLD – Limit pro „Neho ří“  

Tato volba určuje limit parametru FQ pro odpadnutí relé FR1. Je v rozsahu 0-95, musí být aspoň o 5 nižší, než limit ON THRESHLD. 
Z výroby je nastaveno 20. 

   R1A-On Time Delay – Zpoždění pro „Ho ří“  

Pokud parametr FQ nad limitem ON THRESHLD déle, než je nastaveno, dojde k přitažení relé FR1. Volba je v rozsahu 1-6sec. Z výroby 
je nastaveno 1sec. 

R1A-IR Setting – Nastavení IR senzoru“  

Nastavení IR parametrů, IR band (frekvence), z výroby nastaveno 179Hz, Gain, (zesílení), z výroby nastaveno na 1, FEG Learned, 
(pozadí), Min FEG (5), MAX FEG, (255) pro každou sadu parametrů. 

  

R1A-UV Setting – Nastavení UV senzoru“  

Nastavení UV parametrů, IR band (frekvence), z výroby nastaveno 179Hz, Gain, (zesílení), z výroby nastaveno na 1, FEG Learned, 
(pozadí), Min FEG (5), MAX FEG, (255) pro každou sadu parametrů. 

SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do menu CONFIG. 

SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 
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Obrázek 31.  Menu RUČNÍHO NASTAVENÍ PRO IR, PRO UV JE SHODNÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IR a UV SETTING MENU“  

Hodnota  parametru 

Název parametru 

IR senzor 

Sada A 

Síla plamene 

Upozornění: pro Eng code 08 a níže neužívat IR 
BAND,nebo UV BAND, v žádné sadě v hodnotě 
165,171,nebo179 
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„IR a UV SETTING MENU“  - Menu ru čního nastavení pro IR , pro UV je shodná 

InSight II je vybaven dvěmi nezávislými sadami pro ruční nastavení pro IR a UV senzor. 

Každé záhlaví parametru je na začátku označeno, např: R1AIR, tj. relé R1(volba R1 - R2), a sada parametrů A, volba (A, B, C, D), 
poslední dva znaky rozlišují nastavení pro IR, nebo UV senzor. 

Následující popis je vztažen pro  FR1A,IR senzor. 

 R1AIR-BAND – výběr frekvence 

Umožňuje výběr z 21 frekvencí plamene. Na výběr je 23, 31, 39, 46, 54, 62, 70, 78, 85, 93, 101, 109, 117, 
125, 132, 140, 148, 156, 164, 171 a 179Hz.  

R1AIR-GAIN – zesílení 

Umožňuje zesílení v  31 stupních. 

Každý přírůstkový krok zesílení zvyšuje signál intenzity plamene (příp. kvalitu plamene) o 50%. Při snižování zesílení je funkce 
obdobná, signál klesá o cca 33%¨ 

Příklad 1: IR signál je 080, při zesílení 12, po zesílení na 13, se zvýší signál na 120. 

 Příklad 2: IR signál je120, při zesílení 13, po změně zesílení na 12, se signál sníží na 80. 

R1AIR-  FEG LRNED – naučení pozadí 

Ukládá se po provedení operace LEARN ON, je možno změnit v rozsahu 5-255 

R1AIR-  FEG MIN FEG – minimální pozadí 

Jestliže v reálném čase klesá signál pod toto nastavení, je IR signál plamene blízký nule. 

R1AIR-  FEG MAX FEG – maximální pozadí 

Jestliže v reálném čase stoupá signál nad toto nastavení, je IR signál plamene blízký nule. 

Aktuální hodnota FEG je na displeji vlevo. 

SELECT to Exit to previous Menu, výstup o krok zpět.  

do nastavení senzoru pro FR1, nebo FR2 

  SELECT to Exit BACK to CONFIG, výstup zpět  

Umožní výstup zpět do menu CONFIG. 

SELECT to Exit BACK to MAIN, výstup zp ět  

Umožní výstup zpět do hlavního menu STATUS. 

 

„MANUAL SET-UP IN MANUAL CONFIG FR1 &FR2 MENUS“  - Menu ručního nastavení 

InSight II je vybaven sadami parametrů pro relé FR1 a FR2. Odděleně se zobrazují parametry BAND, GAIN, FEG, pro IR a UV senzor. 

V ru čním nastavení pro stav „Hoří“, (při nízkém výkonu), si opište sílu signálu v každém frekvenčním pásmu od 23 do 179Hz. Rozsah 
hodnoty je 0-999. Toto je nezbytné pro správné nastavení parametru GAIN-(zesílení), na správnou úroveň signálu. Udělejte pro každý 
senzor zvlášť.  

V Menu ručního nastavení za stavu „Nehoří“ ostatní hořáky nechte v provozu, si opište sílu signálu v každém frekvenčním pásmu od 
23 do 179Hz. Rozsah hodnoty je 0-999.  

 Neměňte parametr GAIN v tomto kroku. Proveďte tento krok pro každý senzor. 

Srovnejte si zaznamenané hodnoty pro jednotlivé frekvence ve stavech „Hoří“ a „Nehoří“,  vyberte si nejstabilnější frekvenci. 
Proveďte pro oba senzory. 

Nastavte parametr GAIN(1-31), tak, aby se signál dostal nad hodnotu ON THRESHLD, limit pro stav „Hoří“. Současně se musí signál 
dostat pod limit OFF THRESHOLD pro stav “Nehoří” 
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Je-li vybrán jako sensor součet IR&UV, vyhodnocuje relé stavu “Hoří” a analogový výstup 4-20mA součet signálu IR a UV. 

 Při úpravě parametru GAIN preferujte sensor se stabilnějším signálem.  

Poznámka: pro nejlepší činnost snímače by se měla síla signálu pohybovat mezi 100 a 150. 

Každý krok v parametru GAIN směrem nahoru zvýší signál o 50% vzhůru. Každý krok směrem dolů, sníží signál o 33%. 

Příklad: Součet signálů pro IR a UV v nejlepší frekvenci je uveden v tab 1. Limit pro stav „Hoří“ je 40 a pro stav „Nehoří“ je 20      

Tab 1 

Stav hořáku SÍLA SIGNÁLU-(0-999) KVALITA SIGNÁLU(0-100) STAV RELÉ FR 

IIR senzor UV senzor IR&UV 

Hoří 300 460 760 100 Sepnuto, „Hoří“ 

Nehoří 40 10 50 50 Sepnuto, „Hoří“ 

  

V Tab 1 je signál pozadí natolik silný, že převyšuje nastavený limit OFF THRESHOLD (20) a relé plamene nám nemůže odpadnout. 

V Tab.2 je parametr GAIN snížen o 4 kroky dolů.    

Stav hořáku SÍLA SIGNÁLU (0-999) KVALITA SIGNÁLU (0-100) STAV RELÉ FR 

IIR senzor UV senzor IR&UV 

Hoří 59 91 150 100 Sepnuto, „Hoří“ 

Nehoří 8 2 10 10 Vypnuto, „Nehoří“ 
 

Flame Relay Threshold– Intenzita pro vypnutí 

Relé FR je z výroby nastaveno parametrem „FLAME ON“ na 40 a „Flame OFF“ na 20, z rozsahu 0-100. V tomto nastavení je vhodná 
intenzita plamene nejméně 150. Jiná hranice pro vypnutí můžete použít pro specifické aplikace. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Správná volba Senzoru, parametrů Band, Gain a limitů pro „Ho ří“ a 
„Nehoří“ musí být ověřeny opakovaně zapálením a zhasnutím hořáku, změnami provozních 
stavů, včetně změn v pozadí na jiných hořácích, relé musí vždy fungovat spolehlivě.  

! 
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Nastavení z výroby, sady parametrů , A, B,  C, D, F3 

 

Parameter (anglicky) Parametr (česky) Nastavení z výroby Rozsah/výběr 
Config Menu: Konfigurace   
Remote File Sel Výběr sady parametrů Key Pad Key Pad, Line Inputs, Comms 

PASSWORD HESLO 0205 0000-9999 

FS Squelch Msgs Výstrahy Do NOT Display Display, Do NOT Display 

IR GAIN RANGE Rozsah zesílení pro IR LOW HIGH, MED1, LOW+22, LOW+12, LOW 

UV GAIN RANGE Rozsah zesílení pro 
UV 

LOW HIGH, MED1, LOW 

 IR zesílení   

4/20mA Config Menu: 4/20mA analog výstup   

FR1 4/20 SELECT Výběr veličiny  Flame QUALITY, Flame SIGNAL 

FR1 4/20 MAP VAL Rozsah  Pro Flame Quality: 40-100,pro Flame SIGNAL: 400-999 

FR2 4/20 SELECT Výběr veličiny  Flame QUALITY, Flame SIGNAL 

FR2 4/20 MAP VAL Rozsah  Pro Flame Quality: 40-100,pro Flame SIGNAL: 400-999 

    

Date/Time Menu: Datum /čas   

YEAR Rok  2008-4095 

MONTH Měsíc  JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NO
V,DEC DAY OF THE MONTH Den v měsíci  01-31 

HOUR (0-23) Hodina  00-23 

MINUTES (0-59) Minuta  00-59 

SECONDS (0-59) Sekunda  00-59 

    
COMMS SETTINGS 
Menu: 

Komunikace   
MODBUS ADDRESS Adresa 247 001-247 

MODBUS BAUD Rychlost 19200 4800, 9600, 19200 

MODBUS PARITY Parita 8/N/1 8/N/1, 8/E/1, 8/N/2, 8/O/1 

    
Man. Config FR1 Menu: FR1 ruční nastavení   
R1- SENSOR SLECT Senzor IR & UV IR & UV SENSORS, IR SENSOR ONLY, UV SENSOR 

ONLY R1- FFRT Zpoždění pro 
„Nehoří“  

1 1,2,3,4, 5*, 6* *not FM class 7610 approved 

R1- ON THRESHLD Limit pro „Hoří“ 40 5-100 

R1- OFF THRESHLD Limit pro „Nehoří“ 20 0-95 

R1- On Time Delay Zpoždění pro „Hoří“ 1 1,2,3,4,5,6 

    
FR1 IR Settings Menu: FR1-IR snímač   

R1 IR-BAND (Freq) Frekvence, flikr 179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,14
0,148,156,164,171,179Hz 

R1 IR-USER GAIN Zesílení 1 1-31 

R1 IR-FEG LRNED Pozadí naučené 5 5-255 

R1 IR-MIN FEG Pozadí minimum 5 5-255 

R1 IR-MAX FEG Pozadí maximum 255 5-255 

    
FR1 UV Settings Menu: FR1-UV snímač   
R1 UV-BAND (Freq) Frekvence, flikr 179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,14

0,148,156,164,171,179Hz 
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R1 UV-USER GAIN Zesílení 1 1-31 

R1 UV-FEG LRNED Pozadí naučené 5 5-255 

R1 UV-MIN FEG Pozadí minimum 5 5-255 

R1 UV-MAX FEG Pozadí maximum 255 5-255 

    
Man. Config FR2 Menu: FR2 ruční nastavení   
R2- SENSOR SLECT Senzor IR & UV IR & UV SENSORS, IR SENSOR ONLY, UV SENSOR 

ONLY R2- FFRT Zpoždění pro 
„Nehoří“  

1 1,2,3,4, 5*, 6* *not FM class 7610 approved 

R2- ON THRESHLD Limit pro „Hoří“ 40 5-100 

R2- OFF THRESHLD Limit pro „Nehoří“ 20 0-95 

R2- On Time Delay Zpoždění pro „Hoří“ 1 1,2,3,4,5,6 

    
FR2 IR Settings Menu: FR2-IR snímač   

R2 IR-BAND (Freq) Frekvence, flikr 179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,14
0,148,156,164,171,179Hz 

R2 IR-USER GAIN Zesílení 1 1-31 

R2 IR-FEG LRNED Pozadí naučené 5 5-255 

R2 IR-MIN FEG Pozadí minimum 5 5-255 

R2 IR-MAX FEG Pozadí maximum 255 5-255 

    
FR2 UV Settings Menu: FR2-UV snímač   

R2 UV-BAND (Freq) Frekvence, flikr 179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,14
0,148,156,164,171,179Hz 

R2 UV-USER GAIN Zesílení 1 1-31 

R2 UV-FEG LRNED Pozadí naučené 5 5-255 

R2 UV-MIN FEG Pozadí minimum 5 5-255 

R2 UV-MAX FEG Pozadí maximum 255 5-255 
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Záznam nastavení sady parametrů ,  

 

Parameter (anglicky) Parametr (česky) Sada A Sada B Sada C Sada D 
Config Menu: Konfigurace     
Remote File Sel Výběr sady parametrů     

PASSWORD HESLO     

FS Squelch Msgs Výstrahy     

IR GAIN RANGE Rozsah zesílení pro IR     

UV GAIN RANGE Rozsah zesílení pro 
UV 

    

 IR zesílení     

4/20mA Config Menu: 4/20mA analog výstup     

FR1 4/20 SELECT Výběr veličiny     

FR1 4/20 MAP VAL Rozsah     

FR2 4/20 SELECT Výběr veličiny     

FR2 4/20 MAP VAL Rozsah     

      

Date/Time Menu: Datum /čas     

YEAR Rok     

MONTH Měsíc     

DAY OF THE MONTH Den v měsíci     

HOUR (0-23) Hodina     

MINUTES (0-59) Minuta     

SECONDS (0-59) Sekunda     

      
COMMS SETTINGS 
Menu: 

Komunikace     
MODBUS ADDRESS Adresa     

MODBUS BAUD Rychlost     

MODBUS PARITY Parita     

      
Man. Config FR1 Menu: FR1 ruční nastavení     
R1- SENSOR SLECT Senzor     

R1- FFRT Zpožděnípro „Nehoří“      

R1- ON THRESHLD Limit pro „Hoří“     

R1- OFF THRESHLD Limit pro „Nehoří“     

R1- On Time Delay Zpoždění pro „Hoří“     

      
FR1 IR Settings Menu: FR1-IR snímač     

R1 IR-BAND (Freq) Frekvence, flikr   
  

R1 IR-USER GAIN Zesílení     

R1 IR-FEG LRNED Pozadí naučené     

R1 IR-MIN FEG Pozadí minimum     

R1 IR-MAX FEG Pozadí maximum     

      
FR1 UV Settings Menu: FR1-UV snímač     
R1 UV-BAND (Freq) Frekvence, flikr     
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R1 UV-USER GAIN Zesílení     

R1 UV-FEG LRNED Pozadí naučené     

R1 UV-MIN FEG Pozadí minimum     

R1 UV-MAX FEG Pozadí maximum     

      
Man. Config FR2 Menu: FR2 ruční nastavení     
R2- SENSOR SLECT Senzor     

R2- FFRT Zpožděnípro „Nehoří“      

R2- ON THRESHLD Limit pro „Hoří“     

R2- OFF THRESHLD Limit pro „Nehoří“     

R2- On Time Delay Zpoždění pro „Hoří“     

      
FR2 IR Settings Menu: FR2-IR snímač     
R2 IR-BAND (Freq) Frekvence, flikr     

R2 IR-USER GAIN Zesílení     

R2 IR-FEG LRNED Pozadí naučené     

R2 IR-MIN FEG Pozadí minimum     

R2 IR-MAX FEG Pozadí maximum     

      
FR2 UV Settings Menu: FR2-UV snímač     
R2 UV-BAND (Freq) Frekvence, flikr     

R2 UV-USER GAIN Zesílení     

R2 UV-FEG LRNED Pozadí naučené     

R2 UV-MIN FEG Pozadí minimum     

R2 UV-MAX FEG Pozadí maximum     

 

InSight II-vým ěna 

Tento postup je slouží pro výměnu poškozeného snímače. Použijte záznam o nastavení původního snímače.  

1. Namontujte nový snímač a dejte jej pod napětí. 

2. Pomocí hesla vstupte do menu CONFIG 

3. Manuálně přepište hodnoty ze záznamu do nového přístroje. 

Poznámka: Po kroku 3 snímač bude indikovat stav „Hoří“, ale nemusí řádně identifikovat stav „Nehoří“, pokud neprovedete 
krok 4 

4. Nastavte provozní podmínky na hořáku tak, jak byly při provozu původního snímače, na nízký výkon. 

a. Vstupte do AUTO CONFIG. 

b. Nalistujte „START LEARN ON“.  

c. Stiskni SELECT současně s PROGRAM. 

d. Snímač si nastaví pozadí podle reference zadané a do odpočítání od 16 na 0 zobrazí „Learn Passed“,  máme hotovo. 

Poznámka: Po  Jestli jste data přepsali správně do menu EDIT nemělo by být nutné učit hořák stav „Nehoří“ 

5. Zapněte hořák, zkontrolujte funkci snímače. Potom Vypněte hořák a ověřte funkci snímače. 

6. Kroky 2 až 5 opakujte ve snímači pro sady parametrů A, B, C, D. 

Pro kopírování a ukládání sad parametrů můžete použít program FIREYE Explorer. 
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Při výběru snímače a příslušenství použijte prosím tento manuál jako informaci o možnostech výrobku a jeho 
variantách. Pro výběr vhodného přístroje a přesnou specifikaci se prosím obraťte na regionálního obchodníka 
pro značku FIREYE.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jestliže jsou produkty Fireye kombinovány se zařízeními jiných výrobců a/nebo integrovány do systémů 
navrhovaných nebo vyráběných 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.  

 

FIREYE ručí po dobu jednoho roku od data instalace, nejdéle však 18 měsíců od data výroby za své výrobky 
výměnou nebo podle svého zvážení opravou výrobků nebo jejich částí (s vyjímkou žárovek, fotonek, a 
fotoelementů), které byly shledány vadné použitým materiálem nebo výrobou, nebo které jinak selhaly při 
dodržení návodu k obsluze přiloženého k dodávce. PROHLAŠUJEME, ŽE FIREYE NEPOSKYTUJE 
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY OBCHODNÍCH VLASTNOSTÍ NEBO JINÉ ZVLÁŠTNÍ NEBO 
SAMOZŘEJMÉ ZÁRUKY. Kromě toho, co je výslovně uvedeno v Obecných smluvních a dodacích 
podmínkách - opravy, pokud se týkají výrobku nebo součástky s výrobním číslem, kterou vyrobil nebo prodal  
Fireye, mohou být omezeny výlučným právem na výměnu nebo opravu provedenou, jak je výše uvedeno. 
V žádném případě nebude Fireye zodpovědný za  vyplývající nebo zvláštní škody, které byly způsobeny přírodní 
událostí, nebo které mohou vyvstat v souvislosti s takto poškozeným výrobkem nebo jeho částí.  

             
                       ®     FIREYE ®                                                             CU-113_CZ 
       3 Manchester Road                                             Překlad: Jan Němec 
         Derry, New Hampshire, 03038USA                Květen 2018 
                               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 
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