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A - WERKING 

 
 
A1 – Algemeen 

 
A2 – Bedieningstoetsen en display 

 
 A3 – Gebruik 
 

A4 – Identificatie alarmsignaal 
  Alarmniveau A1 
  Alarmniveau A2 
  Systeem Fout  
 

A5 – Accepteren en Resetten van Alarmmeldingen 
  ACCEPT na alarmmelding 
  RESET na alarmmelding 
 

A6 – Andere displaymeldingen 
  Power Up – PU 
   Overload – OL 
  Low Power – LPWR 

 

A1 – Algemeen 

 
De BUCONTROL 4 is een 1 tot 4-kanaals gasdetectiecentrale voor 
wandmontage. Het BUCONTROL systeem is speciaal ontwikkeld voor kleine 
stationaire gasdetectie-installaties voor de controle en alarmering op de 
aanwezigheid van toxische en/of explosiegevaarlijke gassen en zuurstof. 
 
De BUCONTROL 4 beschikt over vier volledig onafhankelijke ingangskanalen. 
De ingangskanalen zijn geschikt voor standaard 4-20mA signalen via twee of 
drie-draads verbindingen. De BUCONTROL wordt volgens klantspecificatie 
geconfigureerd en kan daardoor volledig geoptimaliseerd worden aan de 
gewenste situatie en gestelde eisen. 
 
De BUCONTROL biedt een actuele uitlezing van de meetwaarde van de 
aangesloten detectors. Het systeem produceert een alarm na het overschrijden 
van vooraf, door de gebruiker te programmeren alarmniveaus. De 
meetresolutie en alarmeringsniveaus van de BUCONTROL worden vooraf 
volgens klantspecificatie geconfigureerd. 
Ieder ingangskanaal beschikt over een eigen instelbaar voor- en hoofdalarm 
(A1 en A2). Alarmmeldingen worden weergegeven in het display en via de 
relaisuitgangen naar buiten uitgevoerd. Ieder ingangskanaal beschikt over een 
eigen set A1 en A2 relaisuitgangen. 
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Het BUCONTROL systeem voorziet in een eigen Systeem Fout uitgang (SF). 
De Systeem Fout wordt geactiveerd tijdens een elektronische fout of wanneer 
de verbinding met een meetkop foutief verloopt of verbroken is. De Systeem 
Fout (SF) melding is een Fail Safe voorziening. De BUCONTROL 4 zal 
daardoor altijd een Systeem Fout (SF) genereren zolang er een fout wordt 
gesignaleerd. 
 
Ieder ingangskanaal van de BUCONTROL 4 kan optioneel worden voorzien 
van een 4-20mA uitgang. Deze uitgang kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor 
het sturen van een PLC of een schrijver.  
 
Alle hierboven genoemde eigenschappen zijn samengebracht in een robuuste 
en compacte stalen behuizing voor wandmontage. De BUCONTROL 4 is 
voorzien van een eigen voeding maar kan tevens vanuit een externe voeding 
worden gevoed (noodspanning voorziening). De behuizing biedt ruimte voor de 
interne montage van zenerbarrières. 
 
Alle in- en uitgangen zijn beschikbaar op grote aansluitklemmen met 
schroefvergrendeling.  
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De BUCONTROL 4 kan verschillende grootheden en meetresoluties 
weergeven voor een groot aantal verschillende gassen. De BUCONTROL kan 
volledig geoptimaliseerd worden aan specifieke eisen, wetgevingen en 
omstandigheden. 
 
De BUCONTROL wordt door BUVECO geoptimaliseerd, geconfigureerd en 
geprogrammeerd volgens door de eindgebruiker gedefinieerde specificaties. 
De systeemconfiguratie wordt gerealiseerd door middel van externe software 
via een PC. 
 
Het frontpaneel van de BUCONTROL 4 biedt drie bedieningstoetsen. Ieder 
ingangskanaal beschikt over een eigen 4-karakter LED-display. De bediening 
is verdeeld over verschillende menupagina’s. In de menu’s wordt een overzicht 
gegeven van de systeemconfiguratie en kunnen enige instellingen gewijzigd 
worden. 

 

Kenmerken BUCONTROL 4: 

 

 Maximaal 4 ingangskanalen  

 Aansluitvoorzieningen voor 2- of 3-draads detectorsystemen 

 Ingangssignaal: 4-20mA 

 Continue controle en uitlezing van alle kanalen 

 4-voudig 4-karakter LED-uitlezing 
 

 Verschillende meeteenheden zoals: ppb, ppm, %LEL, VOL%, C, enz. 

 Configureerbare correctietabel voor linearisatie  

 Configureerbare correctietabel voor temperatuur 

 Twee, door de gebruiker instelbare, alarmniveaus voor het voor- (A1) en hoofd 
(A2) alarm 

 Systeem Fout alarm (SF) 

 Optische en akoestische alarmidentificatie 

 Per kanaal aparte relais- en open collectoruitgangen voor A1 en A2 alarm 

 Systeem Fout uitgang (relais en open collector)  

 Apart HOORN relais 

 Latching (handmatige reset) of non-latching (automatische reset) 
alarmuitgangen 

 

 Ingebouwde voeding 

 Externe voedingsingang voor systeemvoeding of noodspanning (UPS) 
 

 Opties: 
o 4-20mA uitgang met optische en galvanische scheiding 
o Externe ACCEPT en RESET knoppen 
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A2 – Bedieningstoetsen en display 

 
De BUCONTROL 4 beschikt over vier onafhankelijke 4-karakter LED-displays 
en drie bedieningstoetsen. 
 
In de displays wordt een continue weergave gegeven van de verschillende 
ingangskanalen. Alarmmeldingen, kanaalinstellingen en meetwaarden worden 
direct in het display weergegeven. 
 
Met de drie bedieningstoetsen kan men direct toegang krijgen tot het 
kalibratiemenu (CAL). In het kalibratiemenu kunnen instellingen gecontroleerd 
en eventueel gewijzigd worden. Het kalibratiemenu biedt een overzicht van de 
volgende systeeminstellingen: 
 

 Alarmniveaus (A1 en A2) 

 Gastype (tekstweergave) 

 Meetbereik (minimum en maximum) 

 Meeteenheid (ppb, ppm, enz.) 
 
 

 

 

Frontpaneel BUCONTROL 4 
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A3 – Gebruik  

 
De BUCONTROL 4 biedt tijdens het gebruik een continue controle, uitlezing en 
alarmering van 1 tot 4 ingangskanalen. De BUCONTROL wordt door BUVECO 
softwarematig geconfigureerd als een 1, 2, 3 of 4 kanaalsuitvoering. 
 
Bij normaal gebruik wordt in ieder kanaaldisplay een actuele uitlezing gegeven 
van de gemeten gasconcentratie. 
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A4 – Identificatie alarmsignaal 

 
De BUCONTROL centrale genereert intern een akoestisch alarmsignaal zodra 
er een alarm is gesignaleerd. De lichtintensiteit van het betreffende kanaal 
display wordt verhoogd voor een eenvoudige kanaal identificatie. 
 
De bijbehorende A1 en/of A2 relais en opencollector uitgangen en het 
algemene HOORN relais worden bekrachtigd. Het HOORN relais is geschikt 
voor het sturen van een externe optische of akoestische alarmgever (flitslicht 
en/of hoorn). 
 
Met de ACCEPT-toets op het front of een externe ACCEPT-knop wordt het 
akoestische signaal gedeactiveerd. Het interne en externe alarmsignaal 
worden gedeactiveerd. De A1 en/of A2 uitgangen blijven gewoon geactiveerd. 
 

Alarmniveau A1 

 
Als het alarmniveau A1 wordt overschreden, wordt intern een enkelvoudig 
akoestisch alarmsignaal weergegeven. Tegelijkertijd worden het A1 en het 
HOORN relais geactiveerd. 
 
In het alarmerende kanaaldisplay wordt het volgende weergegeven: 
 

 0.10  Het display toont de huidige meetwaarde. Het display toont bijvoorbeeld 

0.10ppm. 

 
 

 ppm  Het display geeft de meeteenheid aan (bijv. ppm)). 

 

 
 

 A1.  Het volgende scherm toont het overschreden alarmniveau. Het display toont 

A1. (Het zwarte blokje (. ) knippert ter identificatie). 

 
 

 CH4  Het volgende scherm is een identificatie1 van de gemeten eenheid. Deze 

identificatie wordt weergegeven als een lopende tekst van maximaal 
12 karakters. (bijvoorbeeld: CH4 = CH4) 

 
De overige ingangskanalen blijven tijdens een alarmsituatie volledig actief en 
geven continu een actuele uitlezing van de gemeten gasconcentratie. 

                                            

1 De identificatietekst kan door de gebruiker gespecificeerd worden en wordt tijdens de systeemconfiguratie 
geprogrammeerd. De tekst kan het gastype, de meetlocatie of bijvoorbeeld een TAG-nummer zijn. 
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Alarmniveau A2 

 
Bij het overschrijden van een A2 alarmniveau zal de BUCONTROL 4 intern een 
tweetonig akoestisch signaal produceren. Tegelijkertijd worden het A2 en het 
HOORN relais geactiveerd. 
 
De alarmidentificatie en alarmweergave bij een A2 alarm is verder vergelijkbaar 
met de werking bij een A1 alarm. 
 

Systeem Fout  

 
Als de aangesloten meetkoppen niet of foutief functioneren, zoals bij een 
defecte meetkop, tijdens een stroomstoring, een algehele systeemfout, of bij 
een losgeraakte sensor, zal een Systeem Fout gesignaleerd worden. De 
Systeem Fout geeft aan dat het systeem (nog) niet correct functioneert of (nog) 
niet in een stabiele toestand is. 
 
De Systeem Fout is een Fail Safe voorziening wat betekent dat het systeem 
deze melding geeft totdat de complete BUCONTROL 4 en de aangesloten 
detectors en meetkoppen correct functioneren. De BUCONTROL zal daarom 
ook een Systeem Fout produceren tijdens de Power Up periode van het 
systeem omdat de gemeten waarde in die periode nog niet betrouwbaar en 
representatief is. 
 
De BUCONTROL beschikt over één gemeenschappelijk Systeem Fout relais 
met wisselcontacten (Normally Open en Normally Closed). 

 

 SF  Tijdens een Systeem Fout wordt in het kanaaldisplay van het kanaal dat de 

Systeem Fout produceert SF weergegeven.  
 
Een Systeem Fout wordt geproduceerd tijdens of bij de volgende fouten en/of 
situaties: 

 Defecte of foutief werkende detector of sensor 

 Tijdens de Power Up periode (PU) 

 Tijdens een Low PoWeR (LPWR) situatie 

 Tijdens de kalibratie (CAL) 
 
Een Systeem Fout melding wordt automatisch gedeactiveerd op het moment 
dat de fout is opgeheven. 
Tijdens een Systeem Fout blijft de volledige gasdetectiecentrale actief. Andere 
alarmmeldingen worden echter niet weergegeven. 
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A5 – Accepteren en Resetten van Alarmmeldingen 

 

ACCEPT na alarmmelding 

 
Bij het overschrijden van een alarmniveau wordt de bijbehorende alarmuitgang 
geactiveerd. Daarnaast zal een akoestisch alarmsignaal geactiveerd worden. 
Het akoestische alarmsignaal kan door de gebruiker uitgeschakeld worden 
door het geven van een ACCEPT commando. 
 
Met behulp van de ACCEPT-toets of een externe ACCEPT-knop worden zowel 
de interne zoemer als een externe alarmgever (aangesloten op de HOORN 
uitgang) uitgeschakeld. De alarmuitgangen A1 en/of A2 blijven actief. 
 

 A1.  Met behulp van een knipperend blokje ( . ), wordt een A1 (en/of A2) alarm 

aangegeven. Dit wordt weergegeven zolang er geen ACCEPT is gegeven. 
 

RESET na alarmmelding 

 
Als de gemeten waarde weer onder het geprogrammeerde alarmniveau is 
gedaald, kan het kanaal gereset worden. Een RESET wordt gegeven met 
behulp van de RESET-toets. 
 
Na een RESET worden de alarmuitgangen (A1 en/of A2) gedeactiveerd. 

 
N.B. Ieder ingangskanaal van de BUCONTROL kan optioneel, tijdens de 

systeemconfiguratie, worden voorzien van een automatische RESET (non-
latching) functie. Op dat moment worden de alarmuitgangen van de 
BUCONTROL automatisch gereset als de alarmsituatie is opgeheven. De 
alarmuitgangen worden automatische gedeactiveerd. 
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A6 – Andere displaymeldingen 

 

Power Up – PU 

 
De BUCONTROL is voorzien van een speciale Power Up (PU) voorziening. 
Tijdens de Power Up periode voert de BUCONTROL 4 een zelfkalibratietest 
uit. Tijdens de Power Up periode kunnen de aangesloten meetkoppen en 
sensoren zich stabiliseren. 
De tijdsduur van de Power Up periode is afhankelijk van de aangesloten 
meetkop, detectorcel of sensor en wordt ingesteld tijdens de 
systeemconfiguratie. Wijzigingen kunnen alleen door een BUVECO 
Serviceafdeling gerealiseerd worden. 
 
Na de Power Up procedure zal de BUCONTROL naar zijn operationele stand 
gaan en direct een actuele uitlezing geven van de huidige gasconcentratie. 
 
Tijdens de Power Up wordt de Systeem Fout uitgang geactiveerd. 
 

Overload – OL  

 
Als de maximale waarde van het ingestelde meetbereik wordt overschreden, 
zal de BUCONTROL een overload signaleren. Het display geeft dan OL weer. 
Zowel de A1 als de A2 alarmuitgangen worden bekrachtigd en het akoestische 
alarmsignaal wordt geactiveerd. 
Het accepteren en het resetten van deze situaties is hetzelfde als met de 
situatie, weergegeven in hoofdstuk A4 – Identificatie alarmsignaal (blz. 10). 
 

Low Power – LPWR  

 
De BUCONTROL 4 beschikt over een actief voedingsspanning 
controlesysteem. Als de voedingsspanning te laag wordt, zal het display LPWR 
(Low PoWeR) aangeven en wordt de Systeem Fout (SF) uitgang bekrachtigd. 
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B – INSTALLATIE  

 
 

B1 – Aansluitingen 
 
 
B2 – Installatie BUCONTROL 4 
 
 
B3 – Kabeleisen & Installatie  
 
 
B4 – Voedingspanning 
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B1 – Aansluitingen  

 
Alle in- en uitgangen van de BUCONTROL 4 zijn aan de binnenzijde van de 
kast beschikbaar op stevige aansluitklemmen. Aan de onderzijde van de kast 
bevindt zich een overzichtelijke wartelplaat waar alle in- en uitgangen via 
afzonderlijke wartels naar buiten uitgevoerd kunnen worden. 
 
Het systeem is voorzien van een ingebouwde voeding maar kan indien gewenst 
vanuit een externe voeding (Noodspanning) gevoed worden.  

 

 
 

Binnenzijde BUCONTROL 4 systeem 

 
Alle aansluitingen (met uitzondering van de open-collector uitgangen) zijn 
beschikbaar op schroefklemmen die montagedraad tot 1mm2 accepteren.  
 
De in- en uitgangen van de verschillende kanalen zijn overzichtelijk over de 
print verdeeld en maken een snelle montage en installatie mogelijk. De 
aansluitgegevens zijn gegeven in een aparte bijlage (zie APPENDIX – 
Aansluitgegevens op blz. 30). 
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B2 – Installatie BUCONTROL 4 
 

Het BUCONTROL 4 is ontworpen voor kleine stationaire gasdetectie-
installaties. De behuizing is voorzien van stevige wandmontage beugels.  
 
Ondanks dat de BUCONTROL 4 in een hoge mate immuun is voor 
elektromagnetische storingen, moet de behuizing bij voorkeur niet in de buurt 
van radiozendapparatuur of vergelijkbare toestellen geïnstalleerd worden. 
 
Voorkom een extreme temperatuur ontwikkeling in de buurt van de 
BUCONTROL 4. Plaats de centrale daarom bij voorkeur niet in de buurt van 
warmtebronnen of in het directe zonlicht. Daarnaast moet de behuizing van de 
centrale zoveel mogelijk beschermd worden tegen invloeden van buitenaf zoals 
water en/of chemicaliën. 
 
Bij installaties met verschillende meetkopsystemen, dient men ervoor te zorgen 
dat het BUCONTROL systeem en de verbindingen zijn geconfigureerd volgens 
de eisen en toepassingen van de gebruikte meetkop. 
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B3 – Kabeleisen & Installatie  

 
De signaalkabel naar de meetkoppen dient een twee- of drie-aderige kabel 
(soepel) te zijn met een vertinde koperdraad omvlechting (minimaal 80% 
optische bedekking) en een aderdoorsnede van 0,75 – 2,5 mm2. De kabel moet 
voorzien zijn van een geschikte isolatie die voldoet aan industriële standaards 
en bestand is tegen zware weersinvloeden en industriële omstandigheden.  
De kabeldiameter van de signaalkabel moet voldoen aan de specificaties van 
de toegepaste kabelwartel. De afscherming van de kabel moet afgemonteerd 
worden in de kabelwartel van de BUCONTROL 4 en de kabelwartel van de 
meetkop van via de EMC kabels.  
 
Handel als volgt: 
 

 Snij de buitenste kabelmantel tot halverwege de wartel weg.  

 Knip de omvlechting circa 1 cm verder dan de buitenste kabelmantel af.  

 Klem de omvlechting in de conische busverbinding die zich in het midden 
van de wartel bevindt. Zorg ervoor dat de omvlechting goed contact 
maakt met de wartel.  

 De binnenste kabelmantel en de aders gaan verder de meetkop in.  

 Draai de wartel goed vast, zodanig dat de kabel goed knelt en er een 
goede trekontlasting is.  

 
Het gehele systeem dient als een sterpunt met aarde verbonden te worden. 
 
Zorg ervoor dat de signaalkabels van de meetkoppen niet in de buurt lopen van 
hoog vermogen kabels, frequentieregelaars, radiotransmissielijnen, computer-
communicatiekabels of kabels die hoge stroompulsen voeren.  
 
Bij een groot meerkanaals gasdetectiesysteem met verschillende op afstand 
geplaatste meetkoppen, kan een afgeschermde multicore kabel en een 
verdeeldoos gebruikt worden. Iedere meetkop wordt via de verdeeldoos 
verbonden met behulp van een aparte drie-aderig afgeschermde kabel. De af-
scherming van iedere individuele meetkopkabel dient bij de verdeeldoos via 
een EMC wartel aangesloten te zijn. De afscherming van multicore kabel dient 
eveneens via een EMC wartel in de verdeeldoos aangesloten te zijn. De 
verdeeldoos mag niet verbonden worden met een lokale aarde. 
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B4 – Voedingspanning 

 
De BUCONTROL 4 beschikt over een ingebouwde voeding die zowel de 
interne elektronica als de aangesloten meetkoppen van de juiste 
voedingsspanning voorziet. Het systeem kan echter naar wens vanuit een 
externe voeding worden gevoed. De voeding dient in dat geval aan de 
technische specificaties zoals vermeld in de technische gegevens (zie 
hoofdstuk G – TECHNISCHE GEGEVENS) te voldoen. Voor een optimaal 
gebruik en een hoge betrouwbaarheid onder zware gebruiksomstandigheden, 
dient de voeding een CE-gemarkeerd ontwerp te zijn met een maximale 
bescherming tegen overload en stroomstoringen. 
 
Bij gebruik binnen zware industriële omgevingen is het gebruik van een goede 
voedingsspanningsfiltering, vermogensback-up systeem (UPS) en/of een 
noodvoeding aan te bevelen. 

 
 

 
 

Diverse externe voedingsmodules voor het BUCONTROL 4 gasdetectiesysteem 
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C – ONDERHOUD & GEBRUIKERSINSTELLINGEN 

 
 
 C1 – Instellen alarmniveaus A1 en A2 alarm 
 
 
 C2 – Relaisuitgang normalisatie (NO/NC) 
 
 
 C3 – Permanent uitschakelen van intern akoestisch alarm 
 
 
 C4 – Storingstabel 
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C1 – Instellen alarmniveaus A1 en A2 alarm 

 
Het bedieningsmenu van de BUCONTROL is voorzien van een speciaal 
kalibratiemenu (CAL). In het CAL – kalibratiemenu kan de gebruiker de niveaus 
van de twee (voor- en hoofd) alarmniveaus (A1 en A2) van één kanaal instellen. 
Daarnaast worden in het kalibratiemenu de geconfigureerde instellingen van 
het gastype, de minimum en maximum waarden van het meetbereik en de 
meetgrootheid weergegeven. 
 

 
BELANGRIJK 
 
Het wijzigen van de alarmwaarden van de BUCONTROL kan extreme gevolgen 
hebben voor de werking van het systeem. Overleg met de BUVECO Service 
afdeling over de mogelijke gevolgen en wetgevingen, voordat u overgaat tot het 
wijzigen van alarmwaarden. 
 
Bij het activeren van het kalibratiemenu wordt de Systeem Fout uitgang 
geactiveerd en worden alarmmeldingen niet gesignaleerd. 
 

 

Kalibratiemenu 

 
Voor het activeren van het kalibratiemenu (CAL) moet men als volgt handelen: 

 

 Druk tegelijkertijd op de UP () en DOWN () - toetsen. 
 

 CAL  Het display van kanaal 1 geeft de melding CAL. 

 

 Met de DOWN () - toets kan nu het te wijzigen kanaal geselecteerd worden.  
 

 Druk op de MODE-toets om een ingangskanaal te kiezen. 
 

 Het volgende niveau toont de huidige gemeten waarde van het geselecteerde 
ingangskanaal. 
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Instellen alarmniveaus 

 
De volgende procedure geeft een beschrijving voor het wijzigen van de 
alarmniveau-instellingen van het A1 en A2 alarm. 

 

 Druk op de MODE-toets voor het selecteren van de A1 alarminstelling.  
 

 A1  Het display toont A1. 

 

 Druk op de MODE-toets voor het selecteren van het A1 alarmniveau. 
 
 Met de UP () en DOWN () -toetsen kan de A1 waarde gewijzigd worden. 
 

 Druk op de MODE-toets om door te gaan naar de A2 alarminstelling. 
 

 A2  Het display toont A2. 

 

 Druk op de MODE-toets om door te gaan naar het A2 alarmniveau. 
 

De waarde van het A2 alarmniveau kan met de UP () en DOWN () -toetsen 
worden gewijzigd. 

 

 Druk op de MODE-toets om het gastype2, van het huidige ingangskanaal, weer 
te geven. 

 

 MIN  Druk opnieuw op de MODE-toets om de (MIN) minimum meetwaarde weer te 

geven. 
 

 MAX  Druk opnieuw op de MODE-toets om de (MAX) maximum meetwaarde weer te 

geven. 
 

 ppm  Druk weer op de MODE-toets om de huidige meeteenheid (ppm, ppb, %LEL, 

enz.) weer te geven. 
 

0000 Druk opnieuw op de MODE-toets om de BUCONTROL in de servicestand 

(0000) te zetten. Dit menu is alleen toegankelijk voor servicedoeleinden. 
 

 Met nog een druk op de MODE-toets wordt het CAL - kalibratiemenu verlaten. 
 

De BUCONTROL zal weer terugkeren naar de normale meetsituatie. 

                                            
2 Hier kan in plaats van het gastype ook andere informatie zoals de locatie of een TAG-nummer ingegeven worden. 
De tekst kan een maximale lengte van 12 karakters hebben en wordt tijdens de systeem configuratie 
geprogrammeerd. 
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C2 – Relaisuitgang normalisatie (NO/NC) 

 
De BUCONTROL beschikt over twee alarmuitgangen voor het voor- (A1) en 
hoofd (A2) alarm. Ieder ingangskanaal beschikt over eigen relais en 
opencollector uitgangen. 
 
De relais en open collector uitgangen kunnen met behulp van een dipswitch op 
de print in een normaal open (Normally Open – NO) of normaal gesloten 
(Normally Closed – NC) stand geschakeld worden. 
 
Voor het instellen van de dipswitches moet de behuizing geopend worden. 
Hiervoor dient men als volgt te handelen: 
 

 Open de kast van de BUCONTROL 4. 
 

Op de hoofdprint van de BUCONTROL bevinden zich vier dipswitch contacten 
(SW1). Met behulp van deze schakelaars kunnen de relais- en open 
collectoruitgangen in NO of NC geschakeld worden. 
 
De contacten zijn als volgt gerangschikt: 
 

 SW1A A2, open-collector, NO of NC 

 SW1B A1, open-collector NO of NC 

 SW1C A2, relaiscontact NO of NC 

 SW1D A1, relaiscontact, NO of NC 
 
 

 

 

De dipswitch contacten bevinden zich direct naast de microcontroller (uPC) 
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C3 – Permanent uitschakelen van intern akoestisch alarm 

 
De BUCONTROL 4 is voorzien van een ingebouwde elektronische zoemer. 
Deze produceert een akoestisch alarmsignaal na het overschrijden van een 
voorgeprogrammeerd alarmniveau (A1 of A2). Als een akoestisch alarmsignaal 
niet nodig of gewenst is, kan de interne zoemer permanent uitgeschakeld 
worden. 
 
Voor het verbreken van het interne akoestische alarm moet men als volgt 
handelen: 

 

 Open de behuizing van de BUCONTROL 4  

 Schroef de displayprint uit de kast. 
 

De interne zoemer bevindt zich aan de voorzijde van de displayprint (zie 
onderstaande figuur). 
 

 Verwijder verbinding tussen de punten P101 en P102 op de displayprint. 
 

De verbinding tussen de punten P101 en P102 kan het beste weggekrast 
worden met behulp van een klein scherp mesje. 

 
 

 
 

De contactpunten P101 en P102 bevinden zich op de voorzijde van de displayprint 

 

 De werking van de zoemer kan weer hersteld worden door de punten P101 en 
P102 op de displayprint weer met elkaar te verbinden met behulp van een 
soldeerbout. 
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C4 – Storingstabel 

 

Storing Oorzaak Oplossing 

   
Display functioneert niet Voedingsspanning storing of is te 

laag 
Controleer de 
voedingsaansluitingen en 
spanning 

Elektronisch defect Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   

Display geeft “LPWR” (Low 
PoWeR) weer 

Voedingsspanning is te laag Controleer de 
voedingsspanning en 
aansluitingen 

Elektronisch defect Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   

Display uitlezing komt niet 
overeen met verwachte 
waarde 

Meetkop is niet gekalibreerd Kalibreer de meetkop 

Meetkop is niet goed aangesloten Controleer de aansluitingen 
van de meetkop 

   

Continu alarm wanneer er 
geen gas aanwezig is 

Meetkop is niet goed aangesloten Controleer 
meetkopaansluitingen 

Meetkop is defect Controleer en/of vervang 
meetkop of detectorcel 

Elektronisch defect Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   

Kalibratiemenu kan niet 
geactiveerd worden 

Toetsen op frontpaneel zijn 
defect 

Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   

Intern akoestisch alarm 
functioneert niet 

Zoemerverbinding op de print 
tussen P101 en P102 is 
verwijderd 

Verbind de punten P101 en 
P102 (zie C3 – Permanent 
uitschakelen van intern 
akoestisch alarm) 

Zoemer of elektronisch defect Raadpleeg de BUVECO 
Service afdeling 
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D – REFERENTIETABEL en BELANGRIJKE TOETSFUNCTIES 

Deze tabel geeft een compact overzicht van de belangrijkste displayweergaven en 
toetsfuncties van het BUCONTROL 4 gasdetectiecentrale. 
 
 

Display weergave 

 

 

Functietoetsen  

Display Functie  Omschrijving 
PU Power Up Opstart– en kalibratieperiode voor interne elektronica en externe 

sensoren  

LWPR Low PoWeR  Low Power indicatie. Voedingsspanning is onder toegestaan 
minimum waarde gedaald 

SF System Fail Systeem Fout indicatie; wordt geactiveerd wanneer de meetkop 
slecht functioneert, tijdens de Power Up periode en/of tijdens een 
Low Power situatie 

A1 Voor-alarm 
A1 

Alarmniveau 1 indicatie; wordt geactiveerd als alarmniveau A1 wordt 
overschreden 

A2 Hoofd-alarm 
A2 

Alarmniveau A2 indicatie; wordt geactiveerd als alarmniveau A2 
wordt overschreden 

 . Latching 
Alarm 

 . knippert. Kanaal heeft een alarm gegenereerd, maar waarde is 
weer gedaald. Verwijderen met RESET 

CAL CALibration Kalibratiestand. Geeft overzicht van huidige systeemconfiguratie. 
Alarmniveaus kunnen gewijzigd worden  

MIN MINimum 
range 

Minimum waarde meetbereik 

MAX MAXimum 
range 

Maximum waarde meetbereik 
 

Toets Functie  Omschrijving 
 UP-toets Voor kanaalselectie en alarmniveau wijzigingen 

 DOWN-
toets 

Voor wijzigen alarmniveau instellingen 

RESET  Reset na alarm wanneer alarm oorzaak opgelost is. Uitgangen 
worden gedeactiveerd 

ACCEPT   Accepteren van alarm en schakelt akoestisch signaal en hoorn relais 
(HORN) uit. 

MODE  Selectie kalibratiemenu’s. Selectie weer te geven kanaal 
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E – VERANTWOORDELIJKHEID BIJ SCHADE 

 
Tijdens het gebruik en onderhoud van de BUVECO BUCONTROL 4 dient men 
de handleiding van de BUCONTROL 4 te volgen en navenant te handelen. 
 
Het instrument mag alleen gebruikt worden voor toepassingen zoals die worden 
beschreven in de handleiding. 
 
Bij een reparatie, mogen alleen originele BUVECO onderdelen worden 
gebruikt. 
 
BUVECO is niet verantwoordelijk voor schade door het gebruik van de 
BUCONTROL 4, wanneer het systeem wordt gebruikt in andere toepassingen 
of op een andere manier dan wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing. 
 
Hetzelfde geldt voor het onderhoud en reparatie welke niet uitgevoerd is door 
de BUVECO serviceafdeling of door, door BUVECO geautoriseerde, 
servicetechnici. Ook in dit geval draagt BUVECO geen verantwoordelijkheid en 
vervalt de garantie. 
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G – TECHNISCHE GEGEVENS 

 
Afmetingen BUCONTROL 4 400x250x150mm (BxHxD) 
Afmetingen BUCONTROL 4 XL 400x400x150mm (BxHxD) 
 
Aantal ingangskanalen  maximaal 4  
 
Materiaal behuizing  Staal (met poedercoating) 
  (XL optioneel in RVS) 
  
Meetprincipe  4 – 20mA 
 

Meeteenheden  C 
  %LEL 
  ppb 
  ppm 
  VOL% 
 

Temperatuursbereik  -10C tot +60C 
 
Alarm   2 niveaus en Systeem Fout 
Standaard:        Systeem Fout -10% Full Scale 
                          A1 (voor alarm)  10% Full Scale 
 A2 (hoofd alarm)  20% Full Scale 
 
Alarmidentificatie   Display en zoemer 
  Relaisuitgangen A1, A2, SF, Horn 
 
Display  4-karakter LED-display per kanaal 
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Voedingsspanning  85…264VAC - 50/60Hz 
   24VDC ± 10% 
 
Vermogensopname  15W (excl. meetkoppen) 
 
Ingangen  4 x 4-20mA 
  2- of 3-draads detector 
 
Kabeleisen  2- of 3-aderig, afgeschermd 
  min. 0,75mm2 

Alarmuitgangen: 
  Relais 250VAC / 30VDC – 2A 
  Open Collector 30VDC – 20mA 
 
Uitgangen (optioneel)  4 – 20mA 

 Optisch geïsoleerd met passieve 
en/of actieve voeding 

 
Beschermingsklasse  IP55 
 
Kwaliteitssysteem  ISO 9001:2008 
 
Garantie  1 jaar 

 
BUVECO houdt het recht om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen 
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H – ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 

 
De volgende accessoires en onderdelen zijn verkrijgbaar voor de BUCONTROL 4 
gasdetectiecentrale. 
 

Optionele accessoires  

 
O M S C H R I J V I N G  A R T .  N O .  

BC4 / BUCONTROL 4 – 4-20mA uitgangsprint  1216519 
  

Onderdelen 

Kunststof kabelwartel  PG11   4002431 
 PG11 moer   4002430 
 PG13,5   4002432 
 PG13,5 moer   4002433 
 
EMC kabelwartel  PG11   4002416 
 PG11 moer   4002415 
 PG13,5   4002402 
 PG13,5 moer   4002417 
 
Kabel (afgeschermd): 2x0,75mm2, KVCY  4002426 
 3x0,75mm2, KVCY   4002427 
 
Sounder – flitslicht: 230VAC (non Ex)  4000188 
 24VDC (non Ex)   4000189 
 
Interne voedingsmodule voor BUCONTROL 4: 
 230VAC / 24VDC – 2.5A 1216549 

 
(Andere onderdelen zijn op verzoek verkrijgbaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMC wartelset Optionele 4-20mA 
uitgangsprint 
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APPENDIX 

 

Aansluitgegevens 

 

Binnenzijde BUCONTROL 4 centrale 

Alle in- en uitgangen van de BUCONTROL centrale zijn beschikbaar op stevige 
schroefaansluitingen. OP de print bevindt zich daarnaast een RS232 aansluiting voor 
systeem configuratie doeleinden. De systeem configuratie kan alleen door BUVECO of 
door een door BUVECO geautoriseerde serviceafdeling worden uitgevoerd.  

Aanzicht van de in- en uitgangen van de BUCONTROL 4 XL gasdetectiecentrale 

 
 

LET OP 
 

De BUCONTROL 4 moet direct op de kast geaard worden voor optimale EMC-
prestaties. De PE-aansluiting op de print moet niet gebruikt worden. De 
BUCONTROL 4 wordt standaard geleverd met een aansluitring waar de aardkabel 
van de voeding aan vastgeknepen moet worden. 
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Aansluitmogelijkheden BUCONTROL 4 
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Afmetingen 

 

 Montagepunten en behuizing 

 

Alle afmetingen zijn in mm 

Montagepunten en behuizing XL 

Alle afmetingen zijn in mm  
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Wartelplaatindeling 

 

 
Alle afmetingen zijn in mm 
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Verklaring van Conformiteit 

 
Buveco Gasdetection B.V. 
Jan van der Heijdenstraat 50 
2665 JA Bleiswijk 
Netherlands 

 

Wij verklaren dat onze gasdetectiecontrole-eenheid : 
 

BUCONTROL 4 
is geproduceerd conform de Europese richtlijnen: 
 

89/336EEC 
92/31EEC 
93/68EEC 
 

volgens de generieke standaard voor woonomgevingen en commerciële, licht 
industriële en industriële omgevingen: 
 

 

EN 50270:2006 
 
 
 
 
 
Bleiswijk, 24 november 2008  
 

   
R. Spiering   E.H. Menke 
R&D manager  Sales manager 
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Notities 
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Buveco Gasdetection BV 
P.O. Box 74 
2665 ZH Bleiswijk 
The Netherlands 
tel.  +31 (0)10-5217344 
fax.  +31 (0)10-5218770 
email:  sales@buveco.com 
internet: http://www.buveco.com 
 

BUVECO BV is gespecialiseerd in: 
 

 Ontwikkeling 

 Productie 

 Verkoop 

 Verhuur 

 Service en onderhoud 
 
van industriële gasdetectie producten voor zowel portable 
als stationair gebruik. 
 
Nederlandse gasdetectie apparatuur voor uw gezondheid 
en veiligheid. 
 
BUVECO is reeds sinds 1978 een vertrouwde en flexibel 
partner voor uw gasdetectie apparatuur. 
 

 ISO 9001:2008 gecertificeerd 

 VCA gecertificeerde technici 

 Lid van Branche organisatie “Het instrument” 

 VEV erkend leerbedrijf 
 
 

 


