
BUCOM ST650EX

 Brandbare gassen

 Sensor / transmitter

 0-100 % LEL

 4-20 mA output

 ATEX EExd IIC T6

 One man calibration

De Bucom ST650EX, is een explosieveilige gas sensor / transmitter voor
brandbare gassen. De meetkop is samengesteld uit een drukvaste EEx d sensor, -
behuizing en - kabelwartel. De inwendige transmitterprint is gebaseerd op het
zogenaamde “ one man calibration “ principe, wat inhoud dat kalibratie door één
persoon, ter plaatse, uitgevoerd kan worden.

De sensor is een vervangbare katalytische verbrandingssensor ( let op ! hiervoor is
zuurstof benodigd ). De sensor bestaat uit een detectie en referentie element welke
zijn opgenomen in een brugschakeling. Toetreding van het brandbare gas brengt de
brugschakeling uit evenwicht en het verkregen signaal wordt omgezet in een lineaire
4-20 mA output.

Speciale applicaties. De Bucom ST650EX kan worden geleverd, afhankelijk van
uw applicatie, met diverse typen sensoren, t.w ;

Applicaties met een maximum temperatuur van 120 gr. C.
Detectie van brandbare koolwaterstoffen met een halogeenverbinding.
Detectie van Ammoniak op LEL niveau, 0-10 % LEL ( 0-15.000 ppm ).
Sensor montage op grote hoogte ( plafond van een werkplaats, WKC etc ),

maak dan gebruik van onze” remote “ oplossing



SPECIFICATIONS

Product : BUCOM ST650EX

Range : 0-100 % LEL
Kalibratie : door u op te geven
Output signaal / range : 4-20 mA, 3 draads ( meetrange )

Foutmeldingen / outputs : 2 mA systeemfout
: 24 mA overrange / overload

Voeding : 17,5-24 VDC
Stoomopname : Max. 100 mA
Relatieve vochtigheid : 10-99 % (niet condenserend)
Bedrijfstemperatuur : -20 tot +60 C
Beschermingsklasse : IP 65 (excl. de sensor)
Ex-classificatie : II 2G EEx d IIC T6

KEMA 02 ATEX 2043
Tamb. –20/+60 gr. C.

Afmetingen, incl. wartel en sensor : 179 x 197 x 107 mm ( h x br x d)
Gewicht : 1,5 kg
Kabel specificatie : afgeschermd, min. 3 x 0,75 mm2
Kabelweerstand : max. 65 Ω bij 24 Vdc
Sensorbehuizing : RVS 316
Transmitterbehuizing : Aluminium met coating, RVS optioneel
Kwaliteitssysteem : ISO 9001:2000

Sensor / transmitter Opmerking Artikelnummer
Bucom ST650-EX 3 Diverse applicatie mogelijkheden 122600
Bucom ST650-EX 3 HT Hoge temperatuur sensor max.+ 120 gr. C 122600-HT
Bucom ST650-EX 25 Toepassing bij brandbare gassen welke bestaan uit

Halogeen verbinding ( o.a. Fluor, Chloor, Broom).
1226001

Bucom ST650-EX 41 Detectie van Ammoniak, 0-10 % LEL 1226002

Note : de sensoren zijn niet geschikt voor omgevingen waar silicone - of loodhoudende dampen aanwezig zijn.

Toebehoren / spare parts:

Artikelnummer Omschrijving
4002427 Afgeschermde, 3 aderige kabel 3 x 0,75 mm2, per meter
4002715 Sensorbescherming voor spatwater en/of stof, RVS adapter
4002720 Doorstoom adapter, in-line, aansluiting 2 x 6 mm uitwendige pijp, RVS
4002715 Kalibratie adapter, RVS

BUVECO reserves the right to alter this specifications without notice. (G01)
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