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Specialist in het voorkomen van stof explosies

De Monox1000 Monitor is ontworpen als een in situ zuurstof 
monitor sensor / zender voor inerte toepassingen in silo’s, trans-
portsystemen, tanks en bakken van bijvoorbeeld chemische poed-
ers, die een potentieel gevaar zijn voor een stofexplosie.
 
De atmosfeer in de silo of bak wordt geïnertiseerd met N2 (of 
CO2) zodat door de lage zuurstofconcentratie geen explosies kun-
nen optreden. Om de zuurstofconcentratie binnen de aangegeven 
grenzen te houden, is het noodzakelijk om het stikstof doseer-
proces te monitoren en controleren. 

Omdat de omgeving meestal erg stoffig is, is het niet raadzaam om 
een gasmonsternamesysteem met pomp te gebruiken. 

De stof blokkeert vaak de leidingen en filters van het monster-
namesysteem, wat resulteert in veel onderhoud. Door het ge-
patenteerde werkingsprincipe van de Monox1000, heeft de 
chemische poeder geen invloed op de werking van de sensor. Dit 
resulteert in een zeer betrouwbaar systeem en een vrijwel onder-
houdsvrije werking.

Toepassingsgebied

Silo’s, bakken, transportsystemen of andere geïnertiseerde syste-
men met onder andere chemische poeders, suiker, meel die met 
bijvoorbeeld stikstof (om een stofexplosie te voorkomen) geïner-
tiseerd worden.  

Optioneel
• Automatic Calibration System (product sheet on request)
• UPS, Uninterruptable Power Supply (product sheet on request)

Gebruiksaanwijzing

Zie handleiding M1000 & www.steuma.com

Certificaten

ATEX  EEx ib II C T4, II 2 G D
UL classI, div.1, groups A,B,C en D
UL classII, div.1, groups E,F en G

Succesvol geïnstalleerd bij

• Momentive Speciality Chemicals
• Shell Chemical Pernis
• Sabic Nederland
• Sabic Spanje
• Sabic Thailand
• Sabic China
• Sabic V.S.
• ABB Shanghai
• Technicas Reunidas S.A.
• Cerexagri B.V. / Uniphos
• EMDE Industrie-Technik GmbH
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Technische gegevens

De Monox1000 is ontworpen als een 4..20 mA transmitter instrument met digitale dis-
play voor de gemeten zuurstofconcentratie. Deze concentratie is de input voor een sys-
teem om het inertiseringsproces te beheersen.
 
De zuurstof sensor is in een druk-vrije en roestvrijstalen behuizing ingebouwd. De zender 
behuizing is gemaakt van aluminium, en is spatwaterdicht en HF-afgeschermd. De moni-
tor is gemonteerd op een flens die bevestigd is aan de bovenkant van de silo of bak.
 
De Monox1000 SX.IS is intrinsiek veilig volgens ATEX: EEx ib IIC T4, II 2 GD IP6X met certi-
ficaatnummer ISSeP 03ATEX140

Technical Specificaties

Meetbereik          
     0 .. 25% O2

Uitlezing         
     3 ½ digitaal LCD

Nauwkeurigheid         
     +/- 2%

Herhaalbaarheid         
     +/- 2% van de meetwaarde

Nul verloop         
     0,5 % / per maand

Meetwijze         
     elektrochemische

Reactietijd	         
     (T90) < 10 s  levensduur van de sensor ca. 2 jaar

Temperatuurbereik        
     -15 .. +40 grC

Luchtvochtigheid,	in	bedrijf         
     15 .. 99 % RV, niet condenserend

Proces druk         
     +/- 100 mbar in vergelijking met atmosfeer 

Storende gassen        
     sterk oxiderende gassen, H2 (<-2%), CO (<-0.5%) 

Voeding        
     24 VDC 

Uitgangssignaal         
     2draads, 4 .. 20 mA, lineair 

Afmetingen         
     180x206x80mm 

Gewicht          
     2,5 kg 

Procesflens         
     standard SS316, 2” ANSI B 16,5 Class 150 Flens

Kalibratiegas	fitting        
     1/8”NPT
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