
Beveiligen van uw stookruimte:

Doel is de stookruimte te beveiligen waar Aardgas wordt gebruikt.

Aardgas / Methaan is lichter dan lucht en heeft wanneer het vrijkomt de neiging om te stijgen.
Aardgas / Methaan is explosief en heeft een LEL waarde ( Lower Explosion Limit ) van circa
4…5 volume %

De gasdetectoren dienen te worden aangebracht op die plaatsen

waar het optreden van een verhoogde gasconcentratie kan worden

verwacht. Bijvoorbeeld nabij de lekkage bronnen zoals appendages,

flensen (boven de gasstraat).

Als er een hoge druk aansluiting op de ketel is aangesloten (> 40 mBar)

Adviseren wij ook het laten plaatsen van een gasafsluiter in de

gastoevoer naar de ketel (s) om in geval van gas alarm de gastoevoer

automatisch te kunnen laten sluiten. (vraag uw installateur van de ketel om advies)

Als er meerdere ketels in één stookruimte staan dan adviseren we om ook een detector boven

elke ketel aan het plafond te plaatsen om een gaslekkage zo snel mogelijk te detecteren.

Onze gasdetectie centrale is voorzien van aansturing voor signalering in de

stookruimte.

We adviseren een flitser / sirene combinatie met een tekstbord

“Gas Alarm – Ruimte Verlaten” in de stookruimte aan te brengen.

Om aan te geven dat er een onveilige situatie in de stookruimte ontstaan is

adviseren wij u om een flitser met tekstbord

“Gas Alarm – Ruimte Niet Betreden” boven de toegang(en) te plaatsen.

Als het gebouw waar de stookruimte zich bevind een gebouw beheer systeem heeft is het aan

te raden om uit de gasdetectiecentrale een doormelding te geven naar het GBS. Dit kan door

middel van 3 potentiaal vrije contacten.

Alarm 1 – 10% LEL,

Alarm 2 – 20% LEL

Systeem Fout.

Optioneel is het mogelijk de actuele gasconcentratie uit te laten lezen op het GB Systeem door

middel van een analoge uitgang per detector.



4 stuks – identieke installatie zoals hieronder aangeboden

Item 1 Compacte gasdetectie centrale, type BUCONTROL
4 ( 2 kanaals)

Wandmontage behuizing (staal gecoat) met deurtje en
cilinderslot. Voorzien van:

I/O voor gassensor/transmitters
Potentiaalvrije alarmcontacten A1 en A2 per
ingang
Systeemfout contact, SF
Rood LED display (per sensor) met weergave
actuele informatie
Diverse functietoetsen
Klemmenstroken
Wartelplaat
Voeding 230 Vac/ 24 Vdc
Afm. 350x250x150mm

Artikelnummer 1218001

Item 2 Analoge uitgang per kanaal - BUCONTROL 4
Voor het inbrengen van de gasdetector outputs
In het Gebouw beheerssysteem. (4-20 mA).

Artikelnummer 12180xx

Item 3 Klepsturing
Voor het sluiten van een eventueel aanwezige
automatische gasklep kunnen wij de Bucontrol
voorzien van een schakelrelais (24VDC of 230 VAC)
Uitbedraad naar de klemmenstrook.

Spanning van de aanwezige gasklep svp opgeven bij
bestelling.

Artikelnummer 12180xx



Item 4 Gassensor / transmitter, type BUCOM ST650EX-3

Gassoort, Aardgas / Methaan (CH4)
Meetbereik, 0 – 100 %LEL
Detectie principe, katalytische verbranding
Sensor type, EX-3
Uitgangssignaal 4-20 mA, 3 draads
Voeding, 24 Vdc
Explosieveilig volgens ATEX EX II 2G EExd IIC T6
Robuuste drukvaste (EExd) wandmontage behuizing
Verwisselbare RVS 316 sensorhouder met sensor
EEx d kabelwartel

Artikelnummer 1226000

Item 5 Gecombineerde alarmgever, visueel en akoestisch
alarm

Rood flitslicht, 1 maal / sec, 5 Joule
Akoestisch alarm, 110 dBa / 1 meter
Instelbare toonsoort
Voeding 230 Vac
IP66
Wandmontage
Optioneel met gesproken bericht

Montage locatie : centraal in het ketelhuis

Incl. tekstbord, geel met zwart, voorzien van de tekst
“Gasalarm, ruimte verlaten”

Artikelnummer 4000188sp+



Item 6 Visuele LED alarmgever

Rood LED flitslicht
Voeding 230 Vac
IP65
Wandmontage

Montage locatie :
boven de toegangsdeur(en) van de gasgevaarlijke ruimte.

Incl. tekstbord, geel met zwart, voorzien van de tekst
“Gasalarm, ruimte niet betreden”

Artikelnummer 4000196sp+

Item 7 Opstart/eindcontrole van 4 gasdetectie
alarmsystemen op één locatie,
na installatie door derden.

Bestaande uit:

Voorrijkosten –
Arbeid, circa 8 uur
Testgas en kalibratiezegel
certificaat

Excl. eventueel benodigde klim-/steigermaterialen

Werkelijke kosten op basis van nacalculatie



Bekabeling / montage sensoren:

Om interferentie c.q. storende effecten door elektromagnetische velden te voorkomen dient bij
de montage met de volgende punten rekening te worden gehouden;

- Wij adviseren, voor aansluiting van de gasdetectoren, een afgeschermde soepele
signaalkabel toe te passen welke bestand is tegen weersinvloeden en industriële
omstandigheden, bijv. type KVCY 4x0,75mm2.

Monteren van de detector op een geleidende ondergrond !
- De Gasdetector behuizing dient geïsoleerd te worden gemonteerd ten opzichte van een

ondergrond welke geleid met een lokale aarde (bijv. een stalen constructie, of kabelgoot).
Om aardlussen te voorkomen, hetgeen valse alarmen kan veroorzaken !

- De gevlochten afscherming dient in beide EMC wartels (centrale en gasdetector) op een
juiste wijze te worden afgemonteerd. Zodanig dat de afscherming goed contact maakt met de
kabelwartel en het gehele gasdetectie systeem via een sterpunt aan aarde wordt
aangesloten.

- Wij adviseren, voor het aansluiten van signaalgevers ( Flitsers of  Flitser / Sirene ),
een 4 aderige installatiekabel toe te passen, bijv. type YMvK 4x 1,5mm2

- Wij adviseren, voor het aansluiten van signaalgevers ( Signaal torens),
een 5 aderige installatiekabel toe te passen, bijv. type YMvK 5x 1,5mm2

Als het installatiewerk voltooid is…..
Na het monteren van de kasten het monteren van de detectoren het trekken van de kabels en
het aansluiten volgens de voorschriften door derden kan Buveco het systeem voor u in bedrijf
stellen.

Zijn er nog vragen ? Laat het ons weten.



Service / Onderhoud:

Veilig werken is in de praktijk vooral werken
met veilige en goedgekeurde middelen.
Het gebruik van machines, gereedschappen,
apparaten en installaties mag geen risico's
opleveren. Voor veilig werken is veilig gedrag
net zo belangrijk .

Heldere voorlichting, duidelijke
werkinstructies, het juiste gebruik van
middelen en regelmatig onderhoud en keuring
- verhogen de veiligheid en continuïteit van
uw bedrijfsvoering.

Periodiek, elk half jaar, dienen de gasdetectoren, systemen op correcte werking getest te
worden. Wij verzorgen uw onderhoud van A tot Z, natuurlijk in overleg met U.
Vooraf weet u welke werkzaamheden wij uitvoeren bij u op locatie, welke items er vervangen
dienen te worden, de kosten, een compleet, duidelijk en positief verhaal.

Geen verrassingen, wel continuïteit en optimale veiligheid.


