
 
De ST400 EC, is een gas sens
Zuurstof (BUVOX), giftige gass
 
De meetkop is samengesteld u
is van een transmitterprint, ver
sensorhouder en EMC kabelwa
het zogenaamde “ one man ca
persoon, ter plaatse uitgevoerd
 
De sensor  is een vervangbare
detecteren gas brengt de een i
wordt verkregen, deze stroomw  
mA output signaal. 
 
Explosieveiligheid, deze sens
explosieveiligheid, n.l., intrinsie
sensor/transmitter in een EEx z
een gespecificeerde zenerbarr
  BUTOX / ..VOX / ..COM ST400EC 
 
 
 
 

• Giftig gas / Zuurstof / H2 
• Sensor/transmitter 
• ppm / Vol% / LEL 
• 4-20 mA output 
• ATEX EEx ia IIC T6 
• One man calibration 

 
 
 
 
 
 
 

or/transmitter voor het continu detecteren van  
en (BUTOX) of Waterstof (BUCOM).  

it een gemetalliseerde ABS behuizing welke voorzien  
vangbare elektrochemische sensor, RVS  
rtel. De inwendige transmitterprint is gebaseerd op  

libration “ principe, wat inhoudt dat kalibratie door één 
 kan worden.  

 elektrochemische sensor. Toetreding van het te  
nterne chemische reactie teweeg waaruit een stroom  
aarde wordt elektronische omgezet in een lineair 4-20 

or/transmitter voldoet aan de zwaarste norm van 
k veilig volgens ATEX EEx ia IIC T6. Indien u de 
one gaat toepassen dient u gebruik te maken van  

ier. 



 SPECIFICATIES 
 
Product    Butox / Buvox / Bucom ST400EC 
Fabrikant    Buveco Gasdetection BV 
Gassoort / meetbereik  zie tabel “uitvoeringen”     
Output signaal   4-20 mA, 2 draads 
Voeding    12-30 Vdc 
Opgenomen vermogen  0,75 W 
Relatieve vochtigheid         0 - 99 % (niet condenserend) 
Gebruikstemperatuur            -40 °C tot +60 °C   
Beschermklasse   IP 65 (excl. de sensor) 
Afmetingen      145 x 175 x 55 mm (l x b x d) 
Gewicht           0,5 kg 
Kabel specificatie   afgeschermd, min. 2 x 0,75 mm2 
Sensorbehuizing   RVS 316 
Transmitterbehuizing  Gemetalliseerd ABS 
Kwaliteitssysteem   ISO 9001:2000 
 
EEx-classificatie    0344   II 1G  EEx ia IIC T6 
Certificaat    KEMA 02ATEX1296 
     Tamb. -40 °C tot +60 °C   
 
 
 
  Uitvoeringen 

U heeft de keuze, afhankelijk van uw applicatie, uit circa 30 verschillende type sensoren, hierbij 
enkele van deze gespecificeerd: 
 
 Gassoort  Meetbereik Artikelnummer 
 Koolmonoxide (CO)   0 - 250 ppm 1217502 
 Ammoniak (NH3)  0 - 100  ppm 1217503 
 Zwaveldioxide  (SO2)  0 - 20 ppm 1217505 
 Zwavelwaterstof  (H2S)  0 - 30 ppm 1217506 
 Chloor (Cl2)  0 - 5 ppm 1217507 
 Blauwzuur  (HCN)  0 - 30 ppm 1217508 
 Ozon  (O3)  0 - 1 ppm 1217510 
 Zuurstof  (O2)  0 - 25 Vol % 1217511 
 Hydrazine  (N2H4)  0 – 1 ppm 1217515 
 Waterstof  (H2)  0 - 1000 ppm 1217513 
 Waterstof  (H2)  0 - 100 % LEL 1217521 
 

 
  Accessoires 

Artikelnummer Omschrijving 
1217569 Zenerbarrier voor gebruik in een EX-zone  
4002426 Afgeschermde (EMC) flexibele kabel, 2x0,75 mm2 
4002715 RVS splash guard 
4001689 RVS inline doorstoomadapter 
 
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 


