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CZUJNIK  OBECNOŒCI  P£OMIENIA  COP-01
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Przeznaczenie

Czujnik p³omienia COP-01 s³u¿y do wykrywania 
obecnoœci lub zaniku p³omienia pochodz¹cego od 
spalanych substancji wêglowych , olejowych i 
gazowych.
Jest równie¿ uczulony na d³ugoœæ fali emitowan¹ przez 
elementy ¿arowe wed³ug wykresu “charakterystyka 
obszaru zastosowania”.
Obecnoœæ p³omienia sygnalizowana jest pojawieniem 
siê sygna³u binarnego 24V DC , do wykorzystania w 
obwodach blokad, sygnalizacji oraz w uk³adach 
sterowania klapami stref  pod rusztowych  kot³ów.
Mo¿e s³u¿yæ do kontroli p³omienia w tunelach  ceramiki 
i wannach produkcji szk³a.

Budowa

Metalowa   obudowa   czujnika   (rys.1),  zabezpieczona
pow³ok¹ galwaniczn¹  z  koñcówk¹   nasadow¹  na 
istniej¹c¹ rurê wizyjn¹ dostosowan¹ do miejsca kontroli 
j¹dra  p³omienia.
Czêœæ czujnikowo-przetwornikowa oddzielona od 
przeœwitu  rury  wizyjnej   filtrem selektywnym , 
przepuszczaj¹cym dla kontrolowanego p³omienia 
po¿¹dan¹  d³ugoœæ  fal  œwietlnych.

Uwagi  monta¿owo - eksploatacyjne

Przed zabudowaniem czujnika nale¿y zwróciæ uwagê na 
prawid³owe  zamontowanie rury wizyjnej zgodnie z 
rys.2.
Podczas obserwacji w uk³adzie aplikacyjnym 
zewnêtrznego wylotu (otworu) powinny byæ widoczne 
zauwa¿alne ró¿nice jasnoœci podczas aktywnoœci 
p³omienia  oraz  jego  braku.
W przypadku trudnoœci z dostêpem  do wylotu rury 
wizyjnej , a tym samym okreœlenia prawid³owych 
warunków pracy czujnika COP-01 udostêpniamy 
przyrz¹d  pomiarowy TL - 01 , który przez  nasadzenie 
na rurê wizyjn¹ zamiast czujnika umo¿liwia w sposób 
metrologiczny sprawdzenie czy zosta³y spe³nione  
warunki  prawid³owego  wyboru  miejsca 
aplikacyjnego.

Dla unikniêcia  zapylenia siê czêœci czêœci wizyjnej i 
filtru  selektywnego , a tym samym nieprawid³owego 
dzia³ania czujnika , przewidziano króciec na w¹¿ PCV , 
do którego nale¿y doprowadziæ blokuj¹ce przed py³em 
czyste powietrze o temperaturze poni¿ej 30º C oraz 
zapewniæ nadciœnienie powy¿ej 5kPa.

Dane  techniczne

   · Zasilanie ........................................................24V DC
   · Pobór pr¹du..............................................max. 50 mA
   · Sygna³ wyjœciowy w stanie aktywnym............24V DC
   · Sygna³ wyjœciowy w stanie biernym................<0.25V
   · Obci¹¿enie wyjœcia ..............................Imax.  <30mA
   · Obudowa .............................................................IP51
   · Temperatura pracy ......................................-10 ̧ 60°C
   · Temperatura przechowywania ....................-25 ̧ 70°C
   · Wilgotnoœæ wzglêdna ....................................40 9̧5%

Uk³ad  aplikacyjny

24V DC

Robc.

Widok z³¹cza (do  pod³¹czenia kabla obiektowego)

1 - zasilanie  +24V DC
2 - masa zasilania
3 - wyjœcie sygna³u
4 - masa sygna³u wyjœciowego
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PRZYK£AD ZABUDOWY CZUJNIKA COP-01
          W PALENISKACH RUSZTOWYCH
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CZUJNIK  OBECNOŒCI P£OMIENIA  COP-01

KOD      P£OMIEÑ

KOD  WYKONANIE        

CZUJNIK OBECNOŒCI P£OMIENIA

01     Wêglowy, olejowy, i gazowy
wystêpuj¹cy w paleniskach komorowych.
Czujnik - fotorezystor

W komplecie z rur¹ wizyjn¹
dla œcian murowanych 
Lc =......  mm
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PRZYK£AD ZAM.COP - 01 -

COP - 01

Do nasady na istniej¹c¹ rurê 
wizyjn¹ f z = ......  mm

KOD  
         GRUBOŒÆ 
CA£KOWITA ŒCIANY 
         Lc  ( mm )
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Element ¿arowy emituj¹cy 
podczerwieñ w obszarze 
800 - 1000 nm. 
Czujnik - fotodioda krzemowa. 
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