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A – ALGEMEEN 
De BUCOM ST650EX meetkop is ontworpen voor de detectie van brandbare 
en explosiegevaarlijke gassen. De ST650EX is ook leverbaar in een BUVOX 
uitvoering voor de detectie van kooldioxide. De ST650EX is ontworpen voor 
integratie binnen een stationair gasdetectiesysteem in combinatie met de 
BUVECO BUCARD BC4, BUCONTROL 4 of BUMODULE systemen.  
 
De ST650EX beschikt over het “one-man-calibration” principe doordat alle 
noodzakelijke kalibratiepunten in de meetkop aanwezig zijn. Deze 
kalibratiemethode biedt de hoogste mate van nauwkeurigheid en heeft 
bovendien als voordeel dat één persoon het volledige gasdetectiesysteem 
kan kalibreren. Een tweede kalibratieprocedure op het gasdetectie 
controlesysteem is niet nodig. 
 
Het meetprincipe van de BUCOM ST650EX is gebaseerd op katalytische 
verbranding. De BUVOX gasdetectie meetkop maakt gebruik van een 
intelligente infrarood sensor. De ST650EX genereert een standaard 4-20mA 
uitgangssignaal. 
 
De ST650EX meetkop wordt geleverd in een EEx-d behuizing en is voorzien 
van een EEx-d gecertificeerde wartel. De EEx-d sensor van deze meetkop 
kan vervangen worden en is te optimaliseren voor verschillende 
explosiegevaarlijke gassen. 
 

 
 

BUVECO gasdetectie controlesystemen (BUCARD BC4, BUCONTROL 4 en BUMODULE) 
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B – INSTALLATIE 
B1 – Installatie en montage 

 
Tijdens de installatie van de ST650EX meetkop dient men te voldoen aan de 
reglementen en wetgeving van het betreffende land. De volgende algemene 
regels dienen daarbij in acht genomen te worden: 
 

1. De meetkop moet zodanig geïnstalleerd worden dat hij vrij is van 
vibraties of schokken. 

2. De meetkop dient onder alle omstandigheden bereikbaar te blijven voor 
onderhoud en/of kalibratie. 

3. De sensor moet naar beneden gericht zijn om ophoping van vocht, vuil, 
stof en/of (chemisch) residu te voorkomen. 

4. De heersende luchtstromen rond de meetkop moeten de maximaal 
mogelijke gasconcentratie bezitten om een maximaal effect te 
realiseren. 

 
Houdt rekening met gas verstrooiingspatronen, waarbij rekening gehouden 
moet worden met het gewicht van het gas in verhouding tot lucht. Daarnaast 
kunnen ook ander factoren de verstrooiing van het gas beïnvloeden. 
 
Alle mogelijke lekkagepunten, zoals flenzen, koppelingen, pompen, enz. 
moeten als zodanig geïdentificeerd en continu bewaakt worden. 
 
Vergelijk werkelijke omgevingsspecificaties en reglementen met de 
technische specificaties van de gebruikte detector. 
 
BUVECO biedt verschillende accessoires om de effecten van regen, wind en 
stofdeeltjes te minimaliseren. De beschikbare accessoires zijn: 

• Spatwater beschermpijpje 
• Gas verzamelkap 
• Kanaalmontageset 

 
Indien de ST650EX wordt gebruikt in een explosiegevaarlijk gebied moet 
onder alle omstandigheden de relevante regelgeving voor explosiegevaarlijke 
apparatuur worden gevolgd.  
 
De ST650EX is in een grote mate immuun voor elektromagnetische storingen. 
Desondanks heeft het de voorkeur om de ST650EX op een zekere afstand 
van radiotransmissie of vergelijkbare apparatuur te installeren. 
 
De ST650EX dient tijdens de installatie geïsoleerd te worden van de lokale 
aarde. De meetkop mag alleen met aarde worden verbonden via de 
afscherming van de verbindingskabel. (zie hoofdstuk B2 – Kabeleisen & 
kabelinstallatie). 
 



 
ST650EX 
versie 1.1 

6 

B2 – Kabeleisen & kabelinstallatie 
 
De verbindingskabel van de ST650EX dient een afgeschermde kabel met drie 
aders te zijn. De kabel moet zijn voorzien van een geschikte isolatie die 
voldoet aan industriële standaards en bestand is tegen zware weersinvloeden 
en industriële omstandigheden. 
 
De aansluitingen in de ST650EX meetkop zijn geschikt voor kabels met een 
aderdiameter van 0,5 tot 2,5mm2. 
 
De kabel moet verbonden worden met het connectorblok CON2 volgens de 
volgende de gegevens: 
 

Aansluitingen CON2 
Vin VCC 

4..20mA Signaal 
GND COM 

 
De afscherming van de kabel moet verbonden worden met de kabelwartel van 
de ST650EX meetkop. De afscherming mag alleen met aarde verbonden 
worden aan de ingang van het gasdetectie controlesysteem. Een compleet 
schematisch overzicht wordt gegeven in de aansluitgegevens van de 
ST650EX (zie de Aansluitgegevens op blz. 17). 
 
Zorg ervoor dat de kabels van de meetkoppen niet in de buurt lopen van hoog 
vermogenkabels, radiotransmissielijnen, computercommunicatiekabels of 
kabels die hoge stroompulsen voeren. 
 
Bij een groot meerkanaals gasdetectiesysteem met verschillende op afstand 
geplaatste meetkoppen, kan een afgeschermde multicore kabel en 
verdeeldoos gebruikt worden. Iedere meetkop wordt met de verdeeldoos 
verbonden met behulp van een aparte drie-aderige afgeschermde kabel. De 
afscherming van de individuele meetkopkabels moet met de aardstrip van de 
verdeeldoos verbonden zijn. De aardstrip wordt met de afscherming van de 
multicore kabel verbonden.  
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B3 – Maximale kabellengte 
 
De maximale kabellengte is afhankelijk van de maximale kabelweerstand 
zoals wordt gespecificeerd in de technische gegevens (zie hoofdstuk G – 
TECHNISCHE GEGEVENS – blz. 15).` 
 
De totale kabelweerstand wordt gedefinieerd door de voeding- en 
aardaansluiting.  
 
• De kabelweerstand is max. 65Ω (bij 24Vdc). 
 
• Dit is de totale kabelweerstand voor beide aders. 
 
• Indien een kabel wordt gebruikt met een specificatie van bijv. 20Ω/km. 
 
• Dan is de maximaal toegestane kabellengte: 1,625km indien een 20Ω/km 

kabel wordt gebruikt. 
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B4 – Voedingsspanning 
 
De benodigde voedingsspanning voor de ST650EX meetkop wordt 
gespecificeerd in de technische gegevens (zie hoofdstuk G – TECHNISCHE 
GEGEVENS – blz. 15). 
 
Om een optimaal gebruik en betrouwbaarheid onder zware industriële 
omstandigheden te garanderen, dient men aan de volgende eisen te voldoen: 
 
• De voeding van het gasdetectie controlesysteem dient een CE 

gecertificeerde eenheid te zijn met een maximale bescherming tegen 
overspanning en spanningsuitval. 

• In zware industriële applicaties wordt het gebruik van een goed 
netspanningfilter, een back-up systeem (UPS) en/of noodvoeding 
aanbevolen. 
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B5 – EMI/RFI bescherming 
 
De meetkop en de aansluitkabel moeten beschermd worden tegen de 
invloeden van externe storingsbronnen. Zorg ervoor dat detectorkabels van 
de meetkoppen niet in de buurt lopen van storende bronnen zoals hoog 
vermogenkabels, radiotransmissielijnen, computercommunicatiekabels of 
kabels die hoge stroompulsen voeren. 
 
Een ander installatiewijze kan overwogen worden indien de normale installatie 
methode geen optimale prestaties verschaft. De volgende installatiemethode 
biedt een hogere mate van bescherming tegen de genoemde storingen maar 
is ook een stuk complexer. 
 
De ST650EX moet op isolators worden gemonteerd zodanig dat er geen 
contact wordt gemaakt met de locale elektrische aarde. De afscherming van 
de verbindingskabel moet de meetkop worden verbonden door de 
afscherming om te vouwen en contact maakt met de kabelwartel. Zorg ervoor 
dat er een goed contact wordt gemaakt tussen de afscherming en de wartel. 
 
De andere zijde van de afgeschermde kabel moet verbonden zijn met de 
aarde van het gasdetectie controlesysteem zoals wordt beschreven in 
hoofdstuk B2 – Kabeleisen & kabelinstallatie. 
 
De aardaansluiting van het meetsysteem is bij voorkeur een ‘schone’ aarde. 
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Bij een CO2 (BUVOX) detector moet de nulpuntinstelling altijd in stikstof (N2) 
uitgevoerd worden 

C – KALIBRATIE 
De print is voorzien van verschillende test en afregelpunten zoals aangegeven 
in de Aansluitgegevens op blz. 17. De status-LED toont de status van de 
detector en heeft drie signaleringen: 
 

Status-LED 
Status Kleur 
Fout - 
OK Groen 

Laag niveau (2 mA) Groen (knipperend)
Hoog niveau (24mA) Rood 

 
De ST650EX is standaard voorzien van een Calibration Lock functie zodat 
instellingen niet zomaar gewijzigd kunnen worden. De Calibration Lock kan 
gedurende 3 minuten uitgeschakeld worden door kort de jumper SET 6 kort te 
sluiten. (zie pag. 17). 
 

C1 – Kalibratie ST650EX 
 
De kalibratie moet uitgevoerd worden met behulp van gecertificeerd ijkgas. 
Handel nu als volgt: 

• Draai de borgmoer los en verwijder het deksel van de behuizing. 
• Verbind een Ampère meter met de testpunten: TP1 (+) en TP2 (–). 

 
Nulpuntinstelling detector 

 
Plaats de meetkop in een omgeving met schone lucht of gebruik een flowkap 
en voer synthetische lucht toe met een flow van 20-30l/h. 
Regel met behulp van de ZERO potmeter de Ampère meter af op 4mA. De 
status-LED moet nu continu groen zijn. 

 
Nulpuntinstelling BUVOX detector 

 
 

• Voer met een passende flowkap stikstof (N2) toe aan de sensor. 
Gebruik een flow van 20-30l/h. 

• Regel met behulp van de ZERO potmeter de Ampère meter af op 4mA. 
De status-LED moet nu continu groen zijn. 
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Berekening kalibratieniveau 
 
Voordat meetkop gekalibreerd kan worden, moet het kalibratieniveau 
berekend worden. De kalibratiemethode wordt gedefinieerd door de 
gasconcentratie van het ijkgas.  

 
• Het uitgangsniveau wordt berekend met de volgende formule: 

 

mALELratiegasconcentmAIStroom 4]..[
%100

16
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
De stroom I definieert de uitgangsstroom van de meetkop. 

 

Rekenvoorbeeld Methaan (CH4) 
• Het meetbereik voor 0-100% L.E.L. is gebaseerd op 0…4,4 vol% methaan. 

(4,4 vol% ≡ 100% LEL) 
 

• Het gasmengsel van het ijkgas is bijv. 2,5 vol.% methaan. Dat is 40% van het 
maximale bereik. Dat betekent: 

 

mALELmAIStroom 4...%40
%100

16
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
• De uitgangsstroom van de meetkop is dan: 

 
mAIStroom 4.10=  

 

Rekenvoorbeeld Kooldioxide (CO2) 
• Bij een meetbereik van CO2 (0-5%) en een ijkgas van 2,5% (halve schaal) 

geldt de volgende formule: 
 

mAmAIStroom 4%50
%100

16
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=   

 
• De uitgangsstroom van de meetkop is: 

 
mAIStroom 12=  
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Afregelen gevoeligheid 
 
Zodra het kalibratieniveau is berekend, kan de gevoeligheid van de meetkop 
worden ingesteld. Handel nu als volgt: 
 
Handel als volgt voor het instellen van de gevoeligheid: 
 

• Verbind de Ampère meter weer met de testpunten, TP1 (+) en TP2 (–). 
 

• Voer ijkgas toe met behulp van een flowkap. Gebruik een flow van 20-30l/h.  
 

• Wacht tot de meetwaarde gestabiliseerd is. 
 

• Regel nu de uitgangsstroom af met de SPAN potmeter. 
 
C2 – Gebruik 

 
De uitgang van de ST650EX meetkop is een standaard 4-20mA signaal. De 
meetkop genereert speciaal gedefinieerde uitgangsniveaus bij fouten en/of 
interne defecten.  
 

Uitgangssignaal Status 
0 mA Meetkop niet aangesloten / geen voeding 
2 mA Systeem Fout 

Sensor is los of intern elektronisch defect 
4-20 mA OK 
24 mA Over range / overload 

 
De ST650EX transmitter moet regelmatig gecontroleerd en opnieuw 
gekalibreerd worden. Buveco adviseert een kalibratie-interval van 6 maanden. 
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C3 – Storingstabel 
 
De onderstaande tabel biedt de nodige informatie om een snelle analyse te maken van 
mogelijke problemen die kunnen optreden met de ST650EX meetkop. In geval van 
twijfel of bij ernstige problemen dient men direct contact op te nemen met de BUVECO 
serviceafdeling of met een door BUVECO geautoriseerd servicecentrum. 

Storing Oorzaak  Oplossing 
   
Het uitgangssignaal komt 
niet overeen met de 
verwachte waarde. 

De meetkop is niet (juist) 
gekalibreerd 

Kalibreer de ST650EX 
meetkop 

De meetkop is niet goed 
aangesloten 

Controleer de aansluitingen 
van de ST650EX meetkop 

Sensor is niet (juist) aangesloten Controleer de sensor 
aansluitingen 

Elektronisch defect van sensor of 
centrale 

Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   
Uitlezing op het gasdetectie 
controlesysteem (bijv. de 
BUCARD BC4) komt niet 
overeen met de verwachte 
waarde. 

De meetkop is niet (juist) 
gekalibreerd 

Kalibreer de ST650EX 
meetkop 

De meetkop is niet goed 
aangesloten 

Controleer de aansluitingen 
van de ST650EX meetkop 

Sensor is niet (juist) aangesloten Controleer de sensor 
aansluitingen 

Elektronisch defect van sensor of 
centrale 

Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   
Het gasdetectie 
controlesysteem produceert 
een alarm terwijl er geen 
gas aanwezig is 

De meetkop is niet goed 
aangesloten 

Controleer de aansluitingen 
van de ST650EX meetkop 

Detectorcel is defect  Controleer en/of vervang de 
detectorcel 

Elektronisch defect van sensor of 
centrale 

Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 

   
Status-LED knippert 
GROEN 

De meetkop is niet (juist) 
gekalibreerd 

Kalibreer de ST650EX 
meetkop 

Sensor is niet (juist) aangesloten Controleer de sensor 
aansluitingen 

   
Status-LED is ROOD De meetkop is niet (juist) 

gekalibreerd  
Kalibreer de ST650EX 
meetkop 

Meetwaarde is te hoog (overload) Geen defect. De werking is 
correct 

   
Status-LED brandt niet De meetkop is nog niet actief Wacht even of start het 

systeem opnieuw op. 
Elektronisch defect van sensor of 
centrale 

Raadpleeg de BUVECO 
Serviceafdeling 
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D – GEBRUIK IN EXPLOSIE GEVAARLIJKE GEBIEDEN 
 
De ST650EX meetkop is explosieveilig volgens EEx d IIC T6, 
certificaatnummer KEMA 02ATEX2043. De in dit certificaat vermelde wijze 
van gebruik is bindend. 
 
Veranderingen aan het apparaat evenals het toepassen van andere niet 
originele onderdelen is niet toegestaan. 
 
Het uitvoeren van reparaties en het verwisselen van onderdelen dient 
uitsluitend te geschieden in een explosieveilige omgeving en mag alleen 
uitgevoerd worden door de BUVECO serviceafdeling of door een door 
BUVECO opgeleide en gemachtigde servicetechnicus. 
 
De ST650EX meetkop moet aangesloten worden met het gasdetectie 
controlesysteem volgens het aansluitdiagram zoals wordt aangegeven in de 
APPENDIX - Aansluitgegevens. De aarde, zoals genoemd in de 
aansluitgegevens, dient een schone aarde te zijn. 
 

E – VERANTWOORDELIJKHEID BIJ SCHADE 
 
Tijdens het gebruik en onderhoud van de BUVECO ST650EX dient men de 
handleiding van de ST650EX 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 
ST650EX, wanneer het systeem gebruikt wordt in andere toepassingen of op 
een andere manier dan wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing. 
 
Hetzelfde geldt voor het onderhoud en reparaties welke niet uitgevoerd zijn 
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 (hxbxd)  179x197x107mm (incl. sensor) 
Gewicht 1,5kg (incl. sensor) 
Materiaal behuizing Aluminium met coating 
Materiaal sensor behuizing RVS 316 
 
Meetbereik Sensor afhankelijk (zie sensoren blz. 17) 
 
Uitgangssignaal 4–20mA 
 
Voedingsspanning 17,5 – 24Vdc 
Stroomopname max. 100mA 
 
Levensduur sensor min. 3 jaar (in lucht) 
 min. 5 jaar bij IR-sensor 
 
 BUCOM BUCOM / BUVOX  
  (incl. IR-sensor) 
Relatieve luchtvochtigheid 0–99%  0-95% (niet gecondenseerd) 
Omgevingstemperatuur -20 tot +60°C -20 tot +50°C 
Opslag temperatuur -40 tot +65°C  -40 tot +50°C 
 
Beschermingsklasse IP 65 (exclusief sensor) 
Kwaliteitssysteem ISO9001 
 
Explosie veiligheid certificaat EEx d IIC T6 
 Ex II 2G 
 Tamb -20°C tot +60°C 
 KEMA nr.  02ATEX2043 
 EMC NEN-EN 50270 
 
Kabelweerstand max. 65Ω bij 24Vdc 
  
Garantie 1 jaar 

 

BUVECO behoudt zich het recht om de gegeven specificaties zonder kennisgeving te wijzigen 
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H – ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 
De volgende optionele onderdelen en accessoires zijn beschikbaar voor de 
BUVECO ST650EX meetkop: 
 
Sensoren 

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

Sensor EX–3 0–100% LEL  1212200 
Sensor EX–25 0–100% LEL (niet voor CH4) 1212203 
Sensor EX–41 0–10% LEL  NH3 1212204 
 

 
 
 
 
 
IRs sensor Methaan 0–100% LEL CH4 1219511 
IRs sensor Propaan 0–100% LEL C3H8 1219514 
IRs sensor Kooldioxide 0–5 VOL% CO2  1219510 
 

Onderdelen 
 
Verbindingskabel  (3x0.75mm2) KVCY/mtr. 4002427 
Spatwaterbescherming  4002715 
Doorstroomadapter 2 x ∅ 6mm 4002720 
Kanaalmontageset standaard 4002722 
Kanaalmontageset  RVS 4002723 
 
Kalibratie schroevendraaier  1226192 

 (Alle overige onderdelen zijn op aanvraag leverbaar) 
 

 

LET OP 
Bovenstaande sensoren zijn niet geschikt voor omgevingen waar 

halogenen, siliconen of gechloreerde koolwaterstoffen vrij kunnen komen. 
 

Deze sensoren hebben een verhoogde bestendigheid tegen deze gassen maar deze 
capaciteit is beperkt en kan dus beter worden vermeden. 
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APPENDIX 
Aansluitgegevens 
 
De volgende tekening geeft een overzicht van de hoofdprint van de ST650EX 
meetkop. 
De sensor wordt verbonden met de aansluitpunten van aansluitblok CON1. De 
voeding en het meetsignaal is beschikbaar op connectorblok CON2. 

 

Aansluitpunten 
 

CON1 
Sensoraansluitingen 

Aderkleur Functie 
ROOD Common 
BLAUW Referentie 
GEEL Sense 

 
CON2 

Signaaluitgang 
Vin VCC 

4..20mA Signaal 
GND COM 
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Aansluitschema (Ex zone) 
 

Als de ST650EX meetkop in een explosiegevaarlijke zone (Ex) wordt gebruikt, 
dient de meetkop als volgt aangesloten te worden. 

 

 
 

De meetkop wordt bij voorkeur geïsoleerd van aarde gemonteerd. De 
afscherming van de kabel moet in de wartel van de meetkop afgemonteerd 
worden (zie ook B2 – Kabeleisen & kabelinstallatie op pag. 6). 
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Aansluitschema ST650EX met remote sensor (Ex zone) 
 
De ST650EX meetkop is optioneel verkrijgbaar met een gescheiden sensor 
en transmitter (ST650EX-remote). Deze configuratie moet als volgt 
aangesloten worden. 
 

 
 
 
Montage van de wartel 

 
De behuizing is voorzien van een gecertificeerde EEx-d wartel. De wartel kan 
zowel aan de linker als aan der rechterkant van de behuizing gemonteerd 
worden. De ST650EX wordt standaard geleverd met de wartel aan de 
rechterzijde. Op de ingang aan de linkerzijde is een EEx-d gecertificeerde 
blindstop gemonteerd. Zorg ervoor dat de blindstop stevig gemonteerd wordt 
indien de wartelingang wordt omgedraaid. 
 

Montage van het deksel 
 
Het deksel van de behuizing moet goed dicht gedraaid worden om te voldoen 
aan alle normen voor een explosiegevaarlijke omgeving. Draai het deksel 
goed, maar handvast, dicht en zorg ervoor dat het deksel wordt vastgezet met 
de borgmoer aan de zijkant van het deksel. 
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Afmetingen en montage 
 
Bovenaanzicht 

 
Zijaanzicht 

 

Alle afmetingen zijn in mm. 
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Certificaten 
 
De volgende certificaten hebben betrekking op de ST650EX meetkop: 
 
KEMA no. 02ATEX2043 
 
Met markering: 
 

• EEx d IIC T6 
• Ex II 2G 
• Tamb –20ºC tot +60ºC 
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Verklaring van Conformiteit 
 
Buveco Gasdetection B.V. 
Jan van der Heijdenstraat 50 
2665 JA Bleiswijk 
Nederland 

 
Wij verklaren dat onze gasdetector: 

 

BUTOX ST350, BUVOX and BUCOM ST650EX 
is geproduceerd conform de Europese richtlijnen: 
 
89/336EEC 
92/31EEC 
93/68EEC 
94/9/EC  
 
volgens de generieke strandaarden voor woonomgevingen en 
commerciële, licht industriële en industriële omgevingen als ook explosieve 
omgevingen: 

 
EN 50270:2006 
EN 50014:1997 + A1 + A2 
EN 50018:2000 + A1 
 
EC-type examination certificaatnummer: KEMA ATEX 02ATEX2043 
Issued by: KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 7812AR Arnhem, 
Nederland 0344 
 
Bleiswijk, 14 maart 2007  
 

   
R. Spiering   E.H. Menke 
R&D manager  Sales manager 
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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 Gasdetection 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 flexibele 
partner voor al uw gasdetectie apparatuur. 
 

• ISO9001 gecertificeerd 
• VCA gecertificeerde technici 
• Lid van Branche organisatie “Het instrument” 
• VEV erkend leerbedrijf 

 


