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Gas Monitoring Solutions

BM 25 & 
BM 25 Wireless

 Tot 5 gassen simultaan te detecteren

 Krachtig akoestisch alarm (103 dB @1 meter)

 Zeer helder knipperend signaal (360° zichtbaar)

 Autonomie tot 170 u 

 Bestand tegen barre omstandigheden

 Tot 30 toestellen per netwerk

 Tot 16 onafhankelijke netwerken

 Line-of-sight bereik  tot 1 km

The Fixed Gas Detection Experts

Verplaatsbare multi-gas 
detector

WIRELESS VERSIE



De BM25 combineert de voordelen van een stationaire detectie in een 
verplaatsbare, solide en gebruiksvriendelijke detector.

Het toestel is geschikt voor het detecteren van 1 to 5 verschillende 
gassen en werd speciaal ontworpen voor gebruik op mobiele of 
tijdelijke werven, team bescherming, zone bewaking en gebruik in 
zones waarvoor stationaire detectie niet geschikt is. 

twee-
richtingscommunicatie

Via de wireless optie kunnen verschillende BM 25 
apparaten communiceren binnen hetzelfde netwerk of 
informatie draadloos doorsturen naar een controller.

De netwerktopologie van de BM 25 is een mesh-
netwerk. In een mesh-netwerk zijn alle hosts peer-to-peer 
aangesloten zonder centrale hiërarchie, waardoor ze een 
webstructuur vormen. Op deze manier is elk tussenpunt 
zowel zender als ontvanger. Dit voorkomt dat gevoelige 
tussenpunten, in geval van storingen, het netwerk 
uitschakelen. Als een tussenpunt uitgeschakeld is, verloopt 
de communicatie vlot verder via de overige tussenpunten.

Draadloze communicatie vindt plaats via een 2,4 GHz 
radiozender met een zendvermogen lager dan 100 mW. 

De maximale afstand tussen twee communicerende 
apparaten is 1km line-of-sight.

Mesh topologie maakt een snelle en eenvoudige 
indienstname mogelijk, biedt een hoge veelzijdigheid in 
toepassing en bezit een hoge fouttolerantie. 

Het vermindert trouwens aanzienlijke installatie-en 
exploitatiekosten van netwerken.

Deze oplossingen reproduceren de architectuur van 
het internet, terwijl ze de mogelijkheden van draadloze 
systemen optimalizeren.

De monitor is voorzien van een 360 ° knipperend signaal 
en een 103 dB (1m) alarm. STEL en TWA waarden zijn 
beschikbaar, evenals een datalogging capaciteit van 
meer dan vier maanden (5 gassen configuratie).

De BM 25 batterijen bieden een autonomie tot 170 uur 
runtime (afhankelijk van de configuratie) en zijn volledig 
herlaadbaar in slechts 4 1/2 uur.

Een intrinsiek veilige ATEX druppellader is beschikbaar 
als optie voor langdurige detectie in ATEX zones. 

Intrinsiek veilige lader

Intrinsiek veilige lader

Stand Alone

Druppelladen voor lange termijn gebiedsbewaking



BM 25 & BM 25 Wireless

Aanpasbaar netwerk 
Een BM 25 toevoegen aan een 
bestaand netwerk is nog nooit zo 
gemakkelijk geweest, het enige wat je 
hoeft te doen is de BM25 aanzetten. 
De BM 25 wordt automatisch in het 
netwerk opgenomen
•  Tot 30 BM 25s kunnen worden  
 opgenomen in hetzelfde netwerk.
•  Tot 16 netwerken kunnen naast  
 elkaar functioneren   zonder storing.

Alarm overdracht 
Gaat één BM 25 in alarm, dan zullen 
alle BM25s in het netwerk een 
overeenkomstig alarm melden.

Behoud van de veiligheidsfunctie 
Als een BM 25 niet reageert of indien 
het netwerk opgesplitst wordt, dan 
is het toch mogelijk om te blijven 
werken gedurende de tijd van herstel 
van het netwerk. De gasdetectie blijft 
van kracht en elke BM 25 zal nog 
steeds lokaal een alarm geven bij de 
aanwezigheid van gas.

Zelf herstellend netwerk
Wanneer het obstakel is verdwenen, 
hervat de communicatie automatisch. 
De twee groepen voegen zich samen 
en vormen weer één groep.

Controle Systeem
BM 25s sturen hun storingsmeldingen, hun alarmstatus en 
gas metingen door naar een centrale. Zodra één BM 25 
in alarm modus gaat, stuurt de centrale de informatie door 
aan alle BM 25s op hetzelfde netwerk die vervolgens ook 
in Alarm Transfer modus gaan.

De BM 25 is duurzaam en veelzijdig. Hij is geschikt voor 
een groot aantal toepassingen en industrieën, waaronder 
raffinaderijen en de farmaceutische industrie. Toepassingen 
zijn onder andere mobiele bouwplaatsen,onderhoudswerken 
aan boorplatformen en ...
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GARANTIE OP HET TOESTEL:
Twee jaar garantie, met uitzondering van verbruiksgoederen 
(cellen, filters, enz.)

MATERIAAL KAST:
IP66 - Impact resistent polycarbonaat

AFMETINGEN:
470 x 180 x 190 mm (16.7" x 7.1" x 7.5")

GEWICHT:
6.8 kg (15 lbs)

DISPLAY
Grafisch LCD display met achtergrondverlichting

SENSOREN:
Ontvlambaar Gas - Katalytische Diffusie
Methaan, propaan, butaan, isobutaan, LPG  , ethanol, pentaan - Infrarood
Zuurstof en Toxische gassen - Electrochemisch
CO2 - Infrarood
Isobutyleen - PID

MEETBEREIK:
Brandbare gassen: 0-100% LEL in stappen van 1%
Methaan: 0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
Methaan:  0-100% van het volume in stappen van 1% - Infrarood
Propaan:  0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
Butaan:  0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
Isobutaan:  0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
LPG:  0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
Ethanol:  0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
Pentaan:  0-100% LEL in stappen van 1% - Infrarood
Zuurstof:  0-30% Volume in stappen van 0,1%
Koolmonoxide:  0-1000 ppm in stappen van 1 ppm
Waterstofsulfide:  0-100 ppm in stappen van 1 ppm
Waterstof:  0-2.000 ppm in stappen van 1 ppm
Zwaveldioxide:  0-30 ppm in stappen van 0,1 ppm
Chloor:  0-10 ppm in stappen van 0,1 ppm
Stikstofdioxide:  0-30 ppm in stappen van 0,1 ppm
Stikstofoxide:  0-300 ppm in stappen van 1 ppm
Waterstof Chloride:  0-30 ppm in stappen van 0,1 ppm
Waterstof Cyanide:  0-10 ppm in stappen van 0,1 ppm
Ammoniak:  0-1.000 ppm in stappen van 1 ppm
Fosfine:  0-1 ppm in stappen van 0,01 ppm
Arsine:  0-1 ppm in stappen van 0,01 ppm
Silaan:  0-50 ppm in stappen van 0,1 ppm
Ethyleen Oxide:  0-30 ppm in stappen van 0,1 ppm
Kooldioxide:  0-5% van het volume in stappen van 0,1%
Isobutyleen:  0-2.000 ppm in stappen van 1 ppm
Fluorwaterstofzuur:  ppm stappen 0-10 0.1 ppm
Ozon:  0-1 ppm stappen van 0,01 ppm
Fosgeen:  0-1 ppm stappen van 0,01 ppm
Chloordioxide:  0-3 ppm stappen van 0,01 ppm
Hydrazine:  0-1 ppm stappen van 0,01 ppm

WIRELESS NETWERK
2.4 GHz frequentie
30 apparaten per netwerk
16 onafhankelijke netwerken
Communicatie afstand: 1 km line of sight

DATALOGGING CAPACITEIT:
200.000 metingen

AUDIO ALARM:
103 dB @ 1 meter

VISUEEL ALARM:
Ultrafelle LED beacon zichtbaar 360 graden

BEDRIJFSTEMPERATUUR:
-20 ° C tot +50 ° C (-4 ° F tot 122 ° F) afhankelijk van sensor

TOEGESTANE VOCHTIGHEIDSGRAAD TIJDENS HET GEBRUIK:
1% tot 99% RV sensor afhankelijk

POWER SOURCE (RUN TIME):
NiMH (tot 170 uur bedrijfstijd, 135 uur in de draadloze modus)

OPLAADTIJD:
4.5 uur

CERTIFICERING:

ATEX en IECEx VERSIE (BM 25 en BM 25W)
BM 25 (standaard versie)

Zonder IR-sensor:          II 1G / I M1
Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma

Met IR-sensor:                II 2G / I M2
Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

BM 25 W (draadloze versie)
Zonder IR-sensor            II 1G / I M1

Ex ia IIB T4 Ga / Ex ia I Ma
or

II 2G / I M2
Ex ia IIC T4 Gb / Ex ia I Mb

Met IR-sensor                 II 2G / I M2                
Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

INERIS 05ATEX0044
IECEx INE 06,0002

CSA VERSIE (BM 25A en BM 25AW)
BM 25 (standaard versie)

Klasse I, divisie 1, groep A, B, C, D; Ex ia d IIC T4
BM 25 (standaard versie)

Klasse I, divisie 1, groep C, D; Ex ia d IIB T4 - PENDING

C22.2 No.152 (% LEL alleen)
BM 25A met pomp of PID-sensor of met infrarood sensor voor brandbare
gassen detectie wordt niet CSA gecertificeerd


