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1. DE DRUKADAPTER
1.1. FUNCTIONALITEIT

Kraan
- Rechtsom draaien om te sluiten
- Linksom draaien om te openen
Aansluiting voor drukgever
- 1/8” buitendraad voor verbinding met een compressor
- Geschikt voor aansluiting van 7 mm vitrylslang met blaasbalg
Zelfsluitende adapter
Voor verbinding met de installatie

Inbusboutje
Voor borging op de aansluitnippel op de drukmeterblaasbalg
Schroefdraad
Voor bevestiging van de drukadapter
op een BLAUWE LIJN drukmeter

1.2. MONTAGE VAN DE DRUKADAPTER OP DE S2600- EN S4600-SERIE DRUKMETERS
• Draai het kraantje van de drukadapter open
• Controleer of het inbusboutje aan de zijkant van de drukadapter niet te ver is ingedraaid.
Het boutje mag niet zichtbaar zijn in het schroefdraad aan de binnenkant van de drukadapter
• Plaats de drukadapter op de + aansluitnippel van de druk(verschil)meter (zie nr. 1)
• Draai de drukadapter vast (met de klok mee) totdat er geen weerstand meer voelbaar is (zie nr. 2)
• Vervolgens de drukadapter in de gewenste positie draaien. Let op: de hoek van de aansluitingen
t.o.v. de druk(verschil)meter dient haaks (90°) te zijn (zie nr. 3 en 4)
• Zet de drukadapter nu vast door het inbusboutje vast te draaien met het inbussleuteltje (zie nr. 5)
• De druk(verschil)meter is klaar voor gebruik

Indien uw BLAUWE LIJN drukmeter niet beschikt over aansluitnippels met schroefdraad, neem
dan contact op met de serviceafdeling via 010 – 2 888 000
Bij montage i.c.m. een aansluitnippel tot 35 bar met borging, plaats eerst de drukadapter en daarna
de aansluitnippel.
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2. LEKDICHTHEIDCONTROLE
Om een betrouwbare meting te kunnen verrichten, is het advies om de drukmeter te controleren
op lekdichtheid. Indien een drukadapter is gemonteerd op de drukmeter is dit zeer eenvoudig zelf
te doen.
• Draai de kraan van de drukadapter open
• Zet de drukmeter op 0 mbar d.m.v. de nulstelling
• Sluit een drukgever aan op het kraantje (bijvoorbeeld de blaasbalg bij de Afpersset® tot 1 bar of
een compressor bij de Afpersset® tot 10 bar)
LET OP!
Probeer te voorkomen dat u met uw handen de meetopstelling opwarmt.
Dit kan invloed hebben op de meting.

• Verhoog de druk tot de drukmeter de gewenste proefdruk weergeeft. Deze proefdruk is:
- ± 135,0 mbar bij druk(verschil)meters met een meetbereik tot 150 mbar
- ± 180,0 mbar bij druk(verschil)meters met een meetbereik hoger dan 150 mbar
• Als de gewenste waarde is bereikt, draait u de kraan dicht
• Schakel nu terug (behalve bij S2601 en S4601) naar het lage bereik
(met automatische bereikinstelling gaat dit vanzelf)
• Laat vervolgens de meter 3 minuten stabiliseren en verplaats het toestel niet
• Na deze 3 minuten noteert u de waarde die op de display staat
• Vervolgens laat u de druk(verschil)meter wederom 3 minuten liggen
• Na deze 3 minuten noteert u de waarde van de display
• In deze laatste 3 minuten mag de drukmeter niet meer als 1,0 mbar zijn gedaald. U kunt deze
1,0 mbar daling hanteren, omdat de drukadapter, de interne slangen en de druksensoren een
zeer klein volume hebben (± 15 cc). Dit in tegenstelling tot het volume van installaties. Dit wil zeggen
dat er sprake is van een te verwaarlozen interne lek.
Indien het verschil groter is dan 1,0 mbar, dan is de lekkage te groot om een betrouwbare lekdichtheidsmeting uit te voeren. De oorzaak kan zijn dat het kraantje niet goed is dichtgedraaid of dat
er wat vuil in de snelkoppeling is gekomen, zodat de koppeling niet goed afsluit. Dit laatste kunt u
veelal verhelpen door een druppel siliconenspray of contactreiniger in de snelkoppeling te druppelen.
U mag maar een hele kleine hoeveelheid siliconenspray of contactreiniger in de snelkoppeling aanbrengen, omdat er anders vocht in de druksensor kan komen.

3

Handleiding BLAUWE LIJN Afpersset® tot 1 bar en Afpersset® tot 10 bar

3. MEETOPSTELLINGEN MET AFPERSSET® TOT 1 BAR
3.1. MEETOPSTELLING VOOR EEN NORMALE DRUKMETING

8 mm vitrylslang ca. 50 cm lang

Rechtsom draaien om te sluiten.
Linksom draaien om te openen.

Drukadapter
Zelfsluitende adapter
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3.2. MEETOPSTELLING VOOR AFPERSEN MET AFPERSSTOP
Vitrylslang stevig over de balgnippel schuiven.
Controleer de pomprichting.

Ventiel

Ventiel

ca. 10 à 20 cm lang
balgje

Nadat de druk is
opgevoerd met het
balgje, dichtdraaien
om lek te voorkomen

Blauwe slang over nippel
van afpersstop schuiven
en vastzetten met
blauwe wartel

Blauwe PU-slang:
Ø 3 mm, lengte
ca. 100 cm
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3.3. MOGELIJKE STOPSAMENSTELLINGEN VOOR AFWIJKENDE
AANSLUITMOGELIJKHEDEN OP DE AF TE PERSEN OBJECTEN
1

2

3

6

8

9

4

6

7

5

10

Conische afpersstop groot

Conische afpersstop klein

Benodigde onderdelen:
Nr. 1: Draadstang M10
Nr. 2: Ring 3 (Ø 18 mm)
Nr. 3: Rubber 1 (18 - 35 - 40 mm)
Nr. 4: Ring 1 (Ø 34 mm)
Nr. 5: Vleugelmoer

Benodigde onderdelen:
Nr. 6: Draadstang M8
Nr. 7: Conische ring
Nr. 8: Rubber 2 (Ø 12 - 22 - 40 mm)
Nr. 9: Ring 2 (Ø 22 mm)
Nr. 10: Vleugelmoer

Bedoeld voor het afpersen van ½”
en ¾” pijp met binnendraad.

Bedoeld voor het afpersen op het flexibele
tussenstuk tussen de gasmeter en de leiding
(anaconda).
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3.4. MONTAGE CONISCHE AFPERSSTOP GROOT

1 Ringen en rubber
over draadstang
schuiven tot aanslag

Vleugelmoer

Draadstang

Ring 2
Ring 3

Rubber 1

Ring 1
2 Vleugelmoer
aandraaien
op draadstang

3.5. MONTAGE CONISCHE AFPERSSTOP KLEIN

1 Ringen en rubber
over draadstang
schuiven tot aanslag

Vleugelmoer

Draadstang

Ring 2
Conische
ring

Rubber 1

Ring 1
2 Vleugelmoer
aandraaien
op draadstang
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3.6. MEETOPSTELLING VOOR HET CONTROLEREN VAN HET DRUKVERSCHIL
OVER DE DRUKVERSCHILREGELAAR
A

B
D

C

Leidingen tijdelijk
onderbreken of losnemen
bij drukschakelaar en
aansluiten volgens de
aangegeven labels
(A, B, C en D)

C

D

B

A

plastic T-stuk
E

Ø 8 mm vitrylslang
Ø 8 mm vitrylslang
Lengte: ca. 10 cm

Vitrylslang stevig over de insteeknippel schuiven en daarna pas de
stekker in de adapter steken
Insteeknippel
voor 8 mm slang

Voor een drukverschilmeting is de linker
aansluiting van de meter de + poort en is de
rechter aansluiting de - poort

• Voor het meten van een drukverschil: draai het kraantje (E) helemaal open.
• Vaak zitten er al T-stukjes in de slangen van de ketel zelf. Om te reduceren met het kraantje moet
één van deze T-stukjes van de ketel worden verwijderd.
• Op bovengenoemde manier kan worden gecontroleerd op een werkende ketel of het drukverschil
overeenkomt met de gespecificeerde drukverschilwaarde van de drukverschilschakelaar.
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3.7. MEETOPSTELLING VOOR HET CONTROLEREN VAN HET SCHAKELPUNT
VAN DE DRUKVERSCHILSCHAKELAAR
B

D

Na het loshalen van de drukverschilschakelaar
uit de installatie kan door op het kraantje
voorzichtig een druk aan te bieden, worden
gecontroleerd of de drukverschilschakelaar bij
de juiste druk schakelt (een klik is hoorbaar).
Dit kan worden gedaan door een druk aan te
bieden net boven de gespecificeerde schakeldruk (blazen op het kraantje), vervolgens de
kraan te sluiten en langzaam de druk te verlagen door het kraantje iets te openen. Tevens
kan met een multimeter worden gekeken of
de contactweerstand juist is en of de drukverschilschakelaar de contacten daadwerkelijk
schakelt.
B

D
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4. MEETOPSTELLING BLAUWE LIJN AFPERSSET® TOT 10 BAR
4.1. MEETOPSTELLING MET DRUKGEVER (COMPRESSOR)

Compressor
De drukgever
en slang zijn
niet inbegrepen

Messing eindstop

Kraantje
Nadat de druk is
opgevoerd kraantje
dichtdraaien om lek
te voorkomen

Wartel
Blauwe slang over nippel
van eindstop schuiven en
vastzetten met de wartel
Pu-slang
3 mm Ø
lengte circa 100 cm

S4680
De BLAUWE LIJN
druk(verschil)meter
is niet inbegrepen

LET OP!
Zorg dat alle slangen goed geborgd zijn zodat deze niet losschieten bij hoge druk.
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4.2. WERKWIJZE STERKTEBEPROEVING 5 BAR ZOALS BESCHREVEN
IN DE NEN1078
• Zet de drukmeter aan zonder accessoires aan te sluiten en druk aan te bieden
• Sluit de drukgever aan op de 1/8” aansluiting van de drukadapter
• Sluit de eindstop met de snelkoppeling aan op de zelfsluitende adapter en plaats de eindstop
in de te testen installatie
• De drukgever dient nu 5 bar te geven (dit is af te lezen op de drukmeter).
Als deze druk is bereikt sluit u de kraan
• Laat gedurende enkele seconden de leiding op 5 bar staan
• Ontlucht hierna via de drukgever na het openen van de kraan de waarde naar 130,0 mbar.
• Als de waarde op 130,0 mbar staat sluit u de kraan.
• U kunt nu een gasdichtheidsbeproeving uitvoeren.
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5. SETSAMENSTELLING EN ACCESSOIRES
5.1. SETSAMENSTELLING AFPERSSET® TOT 1 BAR
Aluminium draagkoffer met schuimvulling voor uw drukmeter, drukadapter, inbussleutel voor montage van de drukadapter, 1,5 m vitrylslang, kunststof T-stuk Ø 8 mm, conische afpersstop klein
met snelkoppeling, conische afpersstop groot met snelkoppeling, universele Ø 3 tot 9 mm insteeknippel voor snelkoppeling, blaasbalg met ventielen en Nederlandstalige handleiding.
5.2. SETSAMENSTELLING AFPERSSET® TOT 10 BAR
Aluminium draagkoffer met schuimvulling voor uw drukmeter, drukadapter, inbussleutel voor montage van de drukadapter, messing eindstop ½” met snelkoppeling, messing eindstop gasmeter met
snelkoppeling, universele Ø 3 tot 9 mm insteeknippel voor snelkoppeling, en Nederlandstalige
handleiding.

LET OP!
De drukgever (compressor) is NIET inbegrepen. Hiervoor dient de gebruiker
zelf zorg te dragen.

Afpersset® tot 1 bar
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5.3 ACCESSOIRES
Standaard in
Afpersset® tot 10 bar

Bestelnummer

Standaard in
Afpersset® tot 1 bar

Conische afpersstop met snelkoppeling
(klein, 12 tot 21 mm)

063026



Conische afpersstop met snelkoppeling
(groot, 18 tot 34 mm)

063031



Vitrylslang met 7 mm binnendiameter

069631



PU-slang met 3 mm binnendiameter

974021

Uitblaasventiel t.b.v. blaasbalg

960101



Inblaasventiel t.b.v. blaasbalg

960102



Blaasbalg (zonder ventielen)

960100



Aluminium draagkoffer met schuimvulling
voor uw drukmeter

069682





Drukadapter incl. inbussleutel

069653





Insteeknippel met snelkoppeling voor
slangen van 3 tot 9 mm

974007





Messing eindstop ½” met snelkoppeling

063032



Messing eindstop gasmeter met snelkoppeling

063034



Messing eindstop ¾” met snelkoppeling

063033

Eindstop gaskraan
(exclusief slang en insteeknippel)

063036

Slangensetje (4/6/8 mm met verloopstukjes en
Y-stukjes 4-6 en 6-8)

069639

Rechte rubberen afpersstop ½” (15 mm)
met snelkoppeling

063027

Rechte rubberen afpersstop ¾” (20,5 mm)
met snelkoppeling

063028

Rechte rubberen afpersstop 1” (25,5 mm)
met snelkoppeling

063029

Rechte rubberen afpersstop 1¼” (35 mm)
met snelkoppeling

063030

Omschrijving

• Conische afpersstoppen zijn geschikt voor het afpersen van pijp van verschillende diameter
met inwendig schroefdraad.
• Rechte afpersstoppen zijn geschikt voor het afpersen van pijp zonder inwendig schroefdraad.
• Messing eindstoppen zijn geschikt voor het afpersen van pijp met een inwendig schroefdraad.
Het draad sluit perfect aan (indien getapet) op de leiding waardoor deze zeker lekdicht is.
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Vitrylslang
Vitrylslang is bijzonder duurzaam, knikvrij en verhardt niet bij
gebruik met aardgas. Het is geschikt voor gebruik met anacondanippels en Ø 8 mm nippels bij druk(verschil)metingen.
Buitendiameter

13 mm

Binnendiameter

7 mm

Maximale druk

1 bar

Garantie

1 jaar

PU-slang
Polyurethaan (PU) slang heeft een diameter van 3 mm en
wordt vastgezet met de nippels. De PU-slang wordt ook
gebruikt bij de aansluiting van diverse stoppen.

Uit- en inblaasventiel t.b.v. blaasbalg

Blaasbalg (zonder ventielen)

Aluminium draagkoffer
Blauwe aluminium draagkoffer met kunststof pootjes, stevig
handvat, opbergvak in het deksel en twee sloten met sleutels.
De koffer biedt ruimte aan een druk(verschil)meter uit de
BLAUWE LIJN, evenals de bijbehorende accessoires.
Afmeting buitenkant (L x B x D): 300 x 255 x 123 mm
Afmeting binnenkant (L x B x D): 287 x 217 x 110 mm
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Drukadapter
De drukadapter is voorzien van een dubbele borging, waarmee
het onderdeel op efficiënte en veilige wijze door de gebruiker
op de druk(verschil)meter kan worden gemonteerd.
De drukadapter is voorzien van een aansluiting waarop zowel
vitrylslang als een 1/8” aansluiting van een drukgever (compressor) kan worden aangesloten. De andere aansluiting van de
drukadapter is een snelkoppeling met afsluiter voor montage
van afpersstoppen en eindstoppen.

Insteeknippel
Insteeknippel voor een slang met 3 tot 9 mm binnendiameter
met snelkoppeling voor aansluiting op de drukadapter.

Afpersstoppen conisch

Eindstoppen

Afpersstoppen recht
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Slangenset
Speciaal voor gastechnici heeft EURO-INDEX een universele
slangenset samengesteld. De set bevat slangen en verloopstukken van diverse diameters, waarmee de gebruiker tal van
problemen met aansluitingen kan oplossen. De slangen in de
set zijn van aardgasbestendig materiaal.
De slangenset bevat twee 50 cm vitrylslangen inwendig
Ø 4 mm, twee 50 cm vitrylslangen inwendig Ø 6 mm,
twee 50 cm vitrylslangen inwendig Ø 8 mm, twee verloopstukjes voor twee slangen van Ø 4 naar Ø 6 naar Ø 8 mm,
twee verloopstukjes voor drie slangen van Ø 4 naar Ø 6 naar
Ø 8 mm, Nederlandstalige handleiding en een doorzichtige
kunststof verpakking.

6. GARANTIEVOORWAARDEN
Dit instrument wordt geleverd met drie jaar garantie op materiaal- of productiedefecten in overeenstemming met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie. Op uw verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.
Tijdens de garantieperiode behoudt de producent het recht om het product te repareren of te
vervangen. Mocht u om welke reden dan ook het instrument terug willen sturen voor reparatie of
vervanging, maak dan voorafgaand afspraken met de plaatselijke distributeur van wie u het gekocht
hebt. Vergeet niet een rapport bij te sluiten waarin u de redenen beschrijft voor het terugsturen
(gevonden gebrek). Gebruik voor het retour zenden alleen de originele verpakking. Eventuele schade
die veroorzaakt wordt tijdens het vervoer vanwege het feit dat het instrument niet in de originele
verpakking zat, zal in rekening worden gebracht van de klant.
De garantie is niet van toepassing op:
• Reparaties die noodzakelijk zijn geworden door onjuist gebruik (waaronder aanpassing op bepaalde
toepassingen die niet omschreven zijn in de gebruikershandleiding) of een onjuiste combinatie met
onverenigbare accessoires of apparatuur.
• Reparaties die noodzakelijk zijn geworden door vallen, krassen en stoten van het materiaal.
• Reparaties die noodzakelijk zijn geworden door ongeschikt verzendingsmateriaal dat voor beschadigingen zorgt tijdens het vervoer.
• Reparaties die noodzakelijk zijn geworden door eerdere pogingen tot reparatie uitgevoerd door
onervaren of onbevoegd personeel.
• Instrumenten die om welke reden dan ook door de klant zelf gewijzigd zijn zonder expliciete goedkeuring van onze technische afdeling.

7. COPYRIGHT
De inhoud van deze handleiding mag niet worden overgenomen in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de producent.
Onze producten zijn gepatenteerd en onze logo’s zijn geregistreerd. Wij behouden het recht om
specificaties en prijzen te wijzigen met het oog op technologische verbeteringen of ontwikkelingen.
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8. DE SERVICEDIENSTEN VAN EURO-INDEX
Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. Hier worden
de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en
indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.
• Druk
• Gasanalyse
• Temperatuur (inclusief infrarood
temperatuurmeting en thermografie)

• Elektrische grootheden
• Gasdetectie
• Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Waarom een kalibratiecertificaat?
Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar
(inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat
wordt tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specificaties die door de fabrikant zijn
opgegeven. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertificaat van de fabrikant is te beknopt om de
lineairiteit aan te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).
KWS®
KWS® is een uniek servicesysteem van EURO-INDEX voor uw meetinstrumenten met periodiek
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt
maken van uw meetinstrumenten.
• De prijs staat vast voor de levensduur van
het instrument (mits de KWS® behandeling
volgens herkalibratieadvies periodiek wordt
uitgevoerd in het EURO-INDEX
kalibratielaboratorium)
• Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
• Kalibratie voor justage (voorkalibratie)
indien mogelijk

• Indien nodig justage en (na)kalibratie
• Reparatie en preventief onderhoud
• Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
• Controle op functionaliteit van het instrument
• Vijf jaar historie voor alle gegevens
• 10% korting op onderdelen
• Serienummerregistratie
• Franco retourlevering

EUROcal® certificaat
Bij het EUROcal® certificaat krijgt u een kalibratiecertificaat met een meetrapport. Preventief onderhoud en reparatie zijn hierbij niet inbegrepen.
RvA accreditatie
Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals
gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten
voor grootheden die deel uitmaken van de gespecificeerde scope, kunnen worden voorzien van een
RvA kalibratiecertificaat. De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.
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In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te
accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertificaat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt
op een RvA kalibratiecertificaat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.
Verhuur van meetinstrumenten
EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van
onze productspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifieke werkzaamheden. De instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar
kalibratiecertificaat.

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX NL 15005
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