
 

 
 
 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
 
 
 
 
 
 
De Bumodule is een 1 of 2 kanaals gasdetectie centra
alarmfunctie. Door de eenvoudige montage op een 3
probleemloos te integreren in bijvoorbeeld een schake
  
Om u ruimte, tijd en bedrading te besparen is deze gas
een connector aan de zijkant, hiermee kunt u meerder
koppelen. Uitbreiding van uw systeem is hierdoor een
 
De Buveco Bumodule DIN-rail gasdetectie centrale is h
gasdetectie systeem, voor het detecteren van zuurstof
Het gasdetectie systeem kan op uw specificatie, worde
componenten: 
  
 

• BUMODULE, gasdetectiecentrale. 
• DIN rail voeding / trafo unit. 
• Gassensoren/transmitters voor zuurstof, giftig- 
• Zenerbarriers (EEx applicaties) 
• Signaalgevers (flitslicht / sounder) 
• Bekabeling, wartels enz. 
 
BUMODULE 

Gasdetectie centrale  
1 of 2 input kanalen  
LED display 
2 gas alarm relais 
DIN rail montage  
Koppelbaar 

le met een controle- en 
5 mm DIN-rail is de Bumodule 
lkast of regel/alarmsysteem. 

detectie centrale uitgevoerd met 
e Bumodule centrales aan elkaar 
voudig mogelijk. 

et hart van een compleet 
, giftige - en brandbare gassen. 
n samengesteld uit de volgende 

of brandbaargas 



  SPECIFICATIES 
 
Product BUMODULE 
Afmetingen     105 x 76 x 63 mm (lxbxh) 
Aantal kanalen (inputs) 1 of 2 per module 
Materiaal behuizing  Aluminium, zwart 
Meet principe    4-20 mA ingang 
Meet eenheden  %LEL, ppb, ppm, VOL% 
Temperatuurbereik  -10°C tot +60°C 
Alarm relais 2 potentiaal vrije alarmcontacten en  

één systeemfout (SF) contact  
Standaard instellingen   Systeemfout          -10% volle schaal 
 A1 (voor alarm)   10% volle schaal 
 A2 (hoofd alarm)  20% volle schaal 
Alarm identificatie  Display en zoemer (A1, A2, SF) 
Display LED display 4- karakters 
Voedingsspanning  24Vdc ±10% 
Vermogensopname   Max. 250mA per module 
Ingangen  1 of 2 x 4-20mA (2- of 3-draads systeem) 
Kabel eisen   2- of 3- aderig, afgeschermd  

(min. 0.75 mm2) 
Relaisuitgang Ω belasting 5A bij 250Vac 
 5A bij 30Vdc 
Inductieve belasting 2A bij 250Vac 
 2A bij 30Vdc 
  
Kwaliteitssysteem  ISO 9001:2000 
 
BUVECO reserves the right to alter this specifications without notice. (G05) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUVECO GASDETECTION BV     
Postbus 74      
2665 ZH  BLEISWIJK (NL)    
Telefoon  : +31(0)10 - 521 73 44 
Fax  : +31(0)10 - 521 87 70 
E mail : sales@buveco.com 
Internet : www.buveco.com 


