
De ECOTOX Datalog is een draagbare “disposable” gasdetector voor het
detecteren van Koolmonoxide (CO).

De ECOTOX verdient zijn naam aan zijn ECONOMISCHE eigenschap, “low cost of
ownership”. Na handmatige activering zal de detector onafgebroken 24 maanden
functioneren, zonder onderhoud en kalibratie. Kosten besparend dus !!
Vóór het ontstaan van een onveilige situatie, alarmeert de detector d.m.v. een
krachtig akoestisch signaal, intens opflitsende rode LED’s, display weergave en
tevens is er een trilalarm voelbaar. Horen, zien en voelen!

De ECOTOX Datalog is voorzien van een intern geheugen. Hierin worden
meetgegevens van minimaal de laatste drie dagen bewaard. Bij het in gebruik
nemen wordt automatisch de datalogging (optie F) gestart. Het geheugen werkt
volgens het principe first in - first out. Op verzoek kan het geheugen door Buveco
worden uitgelezen.

Door zijn minimale gewicht en ergonomische, robuuste constructie is de ECOTOX
bijzonder geschikt om onder zware condities, zoals in de staalindustrie,
raffinaderijen, chemische industrie…….. zijn veiligheidstaak maximaal te
volbrengen.

Explosieveiligheid, deze detector voldoet aan de zwaarste Europese norm van
explosieveiligheid n.l., intrinsiek veilig volgens ATEX EEx ia IIC T4.

ECOTOX = HOREN, ZIEN, VOELEN ………. KOSTENBESPAREND !

 Koolmonoxide detector
 Datalog functie
 Onderhoudsarm
 Gasalarm / batterijalarm
 Duidelijk afleesbaar display
 Eenvoudig te beproeven
 ATEX EEx ia IIC T4

ECOTOX Datalog (CO)



SPECIFICATIES

Product ECOTOX Datalog voor CO
Fabrikant Buveco Gasdetection BV
Levensduur 24 maanden
Werking continu aan, na activering
Afmeting 82 x 56 x 42 mm
Gewicht Circa 100 gram
Materiaal behuizing PCA-Faradex / EMC protected
Meetprincipe Elektrochemische sensor
Batterij Lithium, niet verwisselbaar
Gebruikstemperatuur -20 /+ 60 graden Celsius
Relatieve vochtigheid 0-90 % niet condenserend
Uitlezing LC-display met weergave van levensduur en status,

maximaal gemeten concentratie en alarmwaarden
Gasalarm 2 alarmwaarden, vast ingesteld
Batterijalarm Duidelijke weergave in display en periodiek piepsignaal
Alarmindicatoren Hoorbaar : Buzzer > 90 dB / 30 cm

Zichtbaar : Rode knipperende LED’s
Display aflezing

Voelbaar : Trilalarm
Bevestiging Stevige “krokodillenbek“ kledingclip
Levering Levering inclusief testgasadapter en handleiding

Datalogging Opslag gemeten CO concentraties in intern geheugen volgens het
principe first in – first out

Geheugen capaciteit > 72 uur met een interval van 10 sec.
Uitlezen geheugen Op verzoek kan het geheugen door Buveco worden uitgelezen

EEx-classificatie 0344 II 1 G EEx ia IIC T4
Certificaat KEMA 03ATEX1361X

Uitvoering
Uitvoering Gassoort Meetbereik Low alarm High alarm Artikel nr.
ECOTOX Datalog Koolmonoxide 0-500 ppm 25 ppm 50 ppm 1225001

Opties Ecotox
Optie Omschrijving

A Uitlezing actuele waarde tijdens alarm

B
Overload mode, na detectie buiten het meetbereik komt er “CHECK “in het display te
staan, waarna er met testgas gecontroleerd dient te worden

C
Vlucht mode, de detector gaat met een hogere frequentie alarmeren indien u richting
de risico bron (gaslekkage) gaat

D Afwijkend alarm, aan de klant aangepaste alarminstelling LOW of HIGH Alarm
G TWA alarm, TGG 8 uur, standaard ingesteld op 25 ppm, afwijkend op aanvraag
H STEL alarm, TGG 15 min.,standaard ingesteld op 70 ppm, afwijkend op aanvraag
I Aan / uit functie, indien detector niet wordt gebruikt kan deze worden uitgeschakeld

Accessoires
Artikelnummer Omschrijving
9990505 Gasflesje met testgas, CO in lucht / 110 gasliter
9990600 Reduceer tbv gasflesje, vast ingestelde flow

BUVECO reserves the right to alter this specifications without notice (G08).
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