
Meetapparatuur voor 

VIAG toepassingen

Netbeheer heeft in de veiligheidswerkinstructies voor gas opgenomen dat 

na het uitvoeren van sterkte- en dichtheidsbeproevingen bij gasleidingen de 

meetresultaten geregistreerd dienen te worden. Veel energiebedrijven hebben 

de aanvullende eis gesteld dat de meetlocatie en meetwaarden digitaal op-

geslagen dienen te worden en het meetrapport niet manipuleerbaar is. Voor 

deze werkzaamheden is meetapparatuur benodigd met de juiste specifi caties 

en functionaliteit.



VIAG veiligheidswerkinstructies met bijbehorende meetapparatuur

Soort meting
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G-06 Gasmeters ≤ G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen    

G-07 Binnen installaties en meteropstellingen ≤ G25 beproeven op dichtheid  

G-08 Binnen installaties ≤ G25 ontluchten 

G-09 Gasmeters HD of > G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen   

G-10 LD-meteropstellingen ≤ G25 incl. hoofdkranen repareren en onderhouden   

G-11 Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen aansluiten en in gebruik nemen  

G-12 LD-aansluitleidingen beproeven op sterkte en dichtheid    

G-13 LD-aansluitleidingen ontluchten    

G-14 Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen    

G-15 HD-aansluitleidingen aanleggen en in gebruik nemen 

G-16 Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)  

G-17 Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming) 

G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen  

G-21 HD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen   

G-22 HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte   

G-23 HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen op dichtheid beproeven   

G-24 Gasblazen in LD-leidingen plaatsen en verwijderen   

G-25 HD-leidingen stoppelen  

G-27 PE-leidingen en aansluitleidingen knevelen in HD- en LD-netten  

G-28 Aftakhulpstukken lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten 

G-29 Aftakhulpstukken lassen op staal in bestaande HD- en LD-netten 

G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren 

G-35 Bovengronds gaslekzoeken   

G-36 De omgeving veiligstellen van en het lokaliseren van gaslekken  

G-37 Lekken repareren in HD- en LD-leidingen 

G-41 Gasmonsters nemen in HD- en LD-netten 

G-42 Grondafsluiters bedienen in HD- en LD-netten en aansluitingen  

G-43 Grondafsluiters en appendages controleren in HD- en LD-netten  

G-45 KB-metingen uitvoeren 

G-46 Meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen 

G-47 Werken met aardgascondensaat  

G-50 Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten 

G-51
Functionele inspecties uitvoeren aan gastechnische installaties en 
meteropstellingen > G25



G-52 Gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten 

G-53 Werkzaamheden aan EVHI’s uitvoeren 

G-54 Gasdrukregel- en meetstations in en uit bedrijf nemen  
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BLAUWE LIJN S4600 ST-serie druk(verschil)meters

voor VIAG toepassingen

Database Memory .....................................................................................

Deze optionele functie biedt de mogelijkheid om 1.000 records aan te maken 

op een MicroSD geheugenkaart met elk 8 regels informatie. Dit kunnen bijvoor-

beeld 1.000 klanten zijn met adres-, contact- en installatiegegevens. Bij elk van 

deze records kunnen vervolgens 10 meetrapporten met datum en tijd worden 

opgeslagen. In totaal is er hiermee ruimte voor 10.000 meetrapporten.

Datalogging ..............................................................................................

Bij het aansluiten van een nieuwe leiding dient vaak een meting plaats te vinden 

over een langere periode. Hierbij worden de meetwaarden met een tijdsinterval 

geregistreerd. De optionele datalogging-functie maakt dit mogelijk.

Bluetooth® Smart communicatie en EuroSoft mobile ..................................

De BLAUWE LIJN S4600 ST-serie is standaard voorzien van Bluetooth® Smart 

communicatie. Hiermee kunnen de instrumenten communiceren met een PC, 

laptop, tablet of smartphone voorzien van de gratis verkrijgbare EuroSoft mobile

Windows software of Android App. De software maakt rapportage van meet-

rapporten en het bewerken van klant/locatie gegevens gemakkelijk en snel, 

doordat gegevens op eenvoudige wijze worden ingevoerd via een toetsenbord 

of een bestaande klantendatabase, in plaats van via het instrument zelf. Op 

deze wijze zijn de gegevens al beschikbaar op de MicroSD kaart en kunnen hier 

direct meetrapporten aan worden gekoppeld. Indien uw PC/laptop niet com-

patibel is met Bluetooth® Smart kan gebruik worden gemaakt van de optionele 

Bluetooth® Smart dongel via een beschikbare USB-poort.

Een tweede functionaliteit van EuroSoft Mobile software en App is de moge-

lijkheid om een S4600 ST-serie drukmeter op afstand draadloos te bedienen en 

uit te lezen (via Bluetooth® Smart).

De uitlezing is “realtime” (live)

en kan zowel numeriek als gra-

fi sch worden weergeven. (cijfers,

grafi ek, staafdiagram of allen

tegelijk). De meetwaarden kun-

nen vervolgens als CSV, ZIV of 

Microsoft Excel bestand opge-

slagen worden. 

EuroSoft mobile software is 

kosteloos te downloaden 

via de EURO-INDEX website. 

De Android App vindt u in 

Google Play Store.

Automatische drukdalingsproef .................................................................

De S4600 ST-serie beschikt over een automatische drukdalingsproef. Als deze 

functie wordt geactiveerd, dan registreert het instrument de drukdaling ge-

durende een door de gebruiker opgegeven tijdsinterval. Deze functie maakt 

het uitvoeren van een lekdichtheidsbeproeving bij gasleidingen zeer gemak-

kelijk. Indien een drukdalingsproef is uitgevoerd wordt de gemeten waarde 

hiervan in het meetrapport opgenomen.

Meting barometrische luchtdruk ................................................................

Bij bepaalde toepassingen is het van belang de barometrische luchtdruk op 

te nemen in het meetrapport. Alle modellen van de BLAUWE LIJN S4600 ST-

serie drukmeters meten automatisch de barometrische luchtdruk en nemen de 

actuele waarde hiervan op in elk meetrapport.

Andere handige eigenschappen 

van de S4600-serie ................................

Alle modellen van de BLAUWE LIJN S4600 ST-

serie zijn zeer nauwkeurig en gemakkelijk 

te bedienen met een groot TFT scherm met 

Nederlandstalige meetmenu’s. 

De toestellen worden gevoed met een Li-Ion 

accu met een gebruiksduur van 55 uur. De 

automatische bereikinstelling zorgt ervoor 

dat de meetwaarde altijd in de hoogst mo-

gelijke resolutie wordt weergegeven. Het 

is mogelijk om grenswaarden in te geven, 

waarbij de gebruiker wordt gealarmeerd 

zodra deze worden overschreden. Uiteraard 

is de S4600 ST-serie NEN EN 50379 deel 2

gecertifi ceerd en daarmee geschikt voor alle

drukmetingen bij verbrandingsinstallaties.

Voor het beproeven van gasleidingen op sterkte en dichtheid en het werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen volgens VIAG werk-

instructies is een nauwkeurige drukverschilmeter nodig met de juiste specifi caties en functionaliteit. De BLAUWE LIJN S4600 ST-serie biedt diverse geschikte 

modellen. Afhankelijk van het type toepassing zijn tevens accessoires nodig, zoals de Afperskoffer dienstleidingen, slangen, afpersstoppen en een drukgever.

Hieronder worden enkele eigenschappen van de S4600 ST-serie drukverschilmeters omschreven die belangrijk zijn voor VIAG toepassingen:



Meer informatie over deze druk(verschil)meters inclusief 

technische specifi caties vindt u op onze website www.euro-index.nl.

De Afperskoffer dienstleidingen is een accessoire-set voor toepassing in combi-

natie met een S4600 ST-serie drukmeter bij sterkte- en dichtheidsbeproeving 

van LD- en HD-gasleidingen. De bijzonder stevige kunststof koffer is stof- en 

spatwaterdicht, zodat deze onder vuile omstandigheden kan worden toe-

gepast. De koffer en deksel kan met een slot worden vastgezet, zodat de 

meting (datalogging) niet kan worden onderbroken en de meetopstelling 

tegen diefstal kan worden beveiligd.

De koffer biedt plaats aan de drukmeter, de kranenset en enige afpersstoppen 

en slangen. De drukaansluitingen bevinden zich aan de buitenzijde van de koffer, 

zodat deze in gesloten toestand kan worden toegepast. Op 1 drukaansluiting wordt 

een afpersstop bevestigd. Op de andere kan op eenvoudige wijze een drukgever 

worden aangesloten om de leiding onder druk te zetten (compressor niet inbegre-

pen). Zodra de leiding op druk is kan de kraan worden gesloten met een kwartslag 

en vervolgens een drukmeting of drukdalingsproef worden uitgevoerd. Afhankelijk 

van de gekozen werkwijze kan het meetrapport vervolgens opgeslagen worden 

in het geheugen of via Bluetooth® Smart worden verzonden naar een Android 

tablet/smartphone of laptop/pc. De Afperskoffer dienstleidingen wordt standaard 

geleverd met twee conische afpersstoppen. Er zijn diverse andere maten en typen 

afpersstoppen optioneel verkrijgbaar.

Inbegrepen accessoires:

Stof- en spatwaterdichte kunststof koffer, kranenset, conische afpersstop ½” – ¾” 

met PU-slang en 8 mm koppeling, conische afpersstop ¾” – 1¼” met PU-slang en 

8 mm koppeling, 1 m vitrylslang met 8 mm koppeling.

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN Afperskoffer dienstleidingen 069683

Afperskoffer 

dienstleidingen

Bestelnummers S4600 ST-serie

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN S4610 ST druk(verschil)meter tot 1 bar 068742

BLAUWE LIJN S4650 ST druk(verschil)meter tot 5 bar 068743

BLAUWE LIJN EuroSoft mobile n.v.t. n.v.t.

BLAUWE LIJN Bluetooth® Smart USB-dongel 069875 n.v.t.

BLAUWE LIJN MicroSD kaart 4 GB met cardreader 926090 n.v.t.

Datalogger-functie (MicroSD kaart benodigd) 068746 n.v.t.

Database Memory-functie 068750 n.v.t.

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud 999626 n.v.t.
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Optionele afpersstoppen  ..........................................................................

Voor gebruik met de Afperskoffer dienstleidingen zijn diverse optionele afpersstoppen 

verkrijgbaar. Er zijn conische rubber afpersstoppen, rechte rubber afpersstoppen 

en messing eindstoppen met schroefdraad. Elk type is voorzien van PU-slang en 

een 8 mm koppeling.

Type Bestelnr. QR-code

Rechte rubber afpersstop ½” met 8 mm koppeling 063055

Rechte rubber afpersstop ¾” met 8 mm koppeling 063056

Rechte rubber afpersstop 1” met 8 mm koppeling 063057

Rechte rubber afpersstop 1¼”met 8 mm koppeling 063058

Messing eindstop ½” met 8 mm koppeling 063061

Messing eindstop ¾“ met 8 mm koppeling 063062

Messing eindstop gasmeter met 8 mm koppeling 063063

Vitrylslang .............................................................

Vitrylslang is bijzonder duurzaam, knikvrij en verhardt 

niet bij gebruik met aardgas. Geschikt voor gebruik met 

anacondanippels en  8 mm nippels bij druk(verschil)-

metingen tot maximaal 1 bar. 

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN Vitrylslang 069631

PU slang ................................................................

BLAUWE LIJN Polyurethaan (PU) slang heeft een diameter 

van 3 mm en wordt vastgezet met wartels. Deze slang 

wordt gebruikt bij druk(verschil)meters met een meet-

bereik groter dan 1 bar. Bij afpersstoppen wordt deze 

slang eveneens toegepast.

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN PU slang 974021

Aansluitnippel tot 35 bar met borging .......................................................

Deze aansluitnippels kunnen op de bestaande BLAUWE LIJN druk(verschil)meters 

worden gemonteerd. Met deze nippels kan gebruik worden gemaakt van 3 mm 

PU slang met een stevige borging voor gebruik bij een druk groter dan 1 bar. Het 

is tevens mogelijk op vitrylslang te gebruiken (deze kan over de nippel worden 

geschoven), maar dit kan slechts worden toegepast tot een druk van 2 bar maximaal.

De montage van deze aansluitnippels is eenvoudig 

en vormt een betrouwbare verbinding. U schroeft op 

eenvoudige wijze de nippel op de bestaande 8 mm 

aansluiting. Vervolgens borgt u het geheel met het bij-

geleverde inbussleuteltje.

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN aansluitnippels tot 35 bar

met borging (per paar)
902797

12 V autolader USB ...........................................

Deze autolader is geschikt voor de S4600 ST-serie 

drukmeters. Dit accessoire wordt geleverd zonder 

kabel. U kunt een willekeurige kabel van USB 2.0  

mini-USB gebruiken of de kabel toepassen die bij de 

standaard meegeleverde netvoeding/acculader hoort.

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN 12 V autolader USB 069656

Accessoires voor drukmeting 

bij VIAG toepassingen



Scott Protégé
 Klein en lichtgewicht
 Unieke ergonomische vormgeving
 Verschillende confi guraties verkrijgbaar 

met de volgende sensoren:

- LEL (brandbare en explosieve gassen)

- O2 (zuurstof)

- CO (koolmonoxide)

- H2S (zwavelwaterstof)
 Bediening met 1 hand 

(ook met werkhandschoenen)
 Akoestisch, visueel en trilalarm
 Li-Ion accu met 18 uur gebruiksduur
 Groot display met achtergrondverlichting
 Datalogging
 Stof- en waterdicht (IP67)
 ATEX gecertifi ceerd (II 2 G Ex d ia IIC T4)
 Optionele monsternamepomp en sonde
 Automatisch onderhoud en kalibratie met optionele masterdock

Inbegrepen accessoires:
Oplader/USB-interface, torx-gereedschap, Nederlandstalige handleiding, 

CD-met PC-software en kalibratie-adapter.

Model Bestelnr. QR-code

Scott Protégé F (LEL-meting) 072005

Scott Protégé OF (LEL en zuurstof-meting) 072004

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud 1 sensor 999921 n.v.t.

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud 2 sensoren 999922 n.v.t.

Honeywell MultiPro 
 Compacte vormgeving
 Verschillende confi guraties verkrijgbaar 

met de volgende sensoren:

- LEL (brandbare en explosieve gassen)

- O2 (zuurstof)

- CO (koolmonoxide)

- H2S (zwavelwaterstof)
 Bediening met 1 hand 

(ook met werkhandschoenen)
 Akoestisch, visueel en trilalarm
 Li-Ion accu met 22 uur gebruiksduur
 Groot display met achtergrondverlichting
 Eventlogger voor 20 sessies en 

blackbox recorder
 Volledige datalogging
 Spuitwaterdicht (IPX5)
 ATEX gecertifi ceerd (Ex ia d IIC T4)
 Optionele monsternamepomp en sonde
 Automatisch onderhoud en kalibratie met optionele IQ Express Docking Station

Inbegrepen accessoires:
Laadstation, kalibratie-adapter, 60 cm monsternameslang, gelamineerde snel-

startkaart, clip voor bevestiging aan helm of kleding, CD-ROM met technische 

informatie en Nederlandstalige handleiding.

Model Bestelnr. QR-code

Honeywell MultiPro OF (LEL en zuurstof-meting) 089119

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud 1 sensor 999921 n.v.t.

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud 2 sensoren 999922 n.v.t.

Buiten druk(verschil)meting worden diverse andere typen metingen verricht bij VIAG werkzaamheden. Een overzicht van de benodigde meetapparatuur 

treft u op pagina 2. Hieronder wordt deze meetapparatuur kort beschreven. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.euro-index.nl of neem contact op met onze verkoopadviseurs.

Gasmonitoren voor persoonlijke veiligheid ............................................................................................................................................................................

Bij vrijwel alle werkinstructies is een gasmonitor nodig voor detectie van brandbare en explosieve gassen (LEL). Bij G-14 is tevens een zuurstofmonitor benodigd 

indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in een besloten ruimte (kruipruimte). Voor dit doel biedt EURO-INDEX twee toestellen die elk in staat zijn maximaal

4 gassen gelijktijdig te detecteren.

Overige meetapparatuur bij VIAG toepassingen
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Bovengronds gaslekzoeken ......................

EURO-INDEX biedt diverse meetoplossingen 

voor bovengrondse gaslekdetectie van het 

merk Sewerin. Met een sleepmatsonde, klok-

sonde of insteeksonde wordt de gasconcen-

tratie gemeten. Er zijn passende oplossingen 

voor meting van methaan, kooldioxide en 

diverse andere gassen. Wanneer het niet 

duidelijk is of er sprake is van een gaslek of 

biogas biedt de ethaananalyse uitkomst. Er 

zijn ook instrumenten beschikbaar die gas-

lekzoeken combineren met methaanmeting 

tot 100 Vol.% en LEL-meting voor persoon-

lijke veiligheid en het betreden van besloten 

ruimten, zoals de Sewerin HS680.

Onze verkoopadviseurs bieden u graag de best 

passende oplossing aan voor uw specifi eke 

werkzaamheden. U vindt meer informatie op 

www.euro-index.nl.

CROW 132 en BTEX ....................................................

Voor CROW en BTEX dient u te beschikken over een 

instrument voor meting van de VOC concentratie. De 

Tiger van Ion Science is hiervoor bijzonder geschikt. 

Dit handzame en bijzonder nauwkeurige instrument 

is voorzien van een PID-sensor met gepatenteerde 

Fence Electrode Technology. Deze sensor is geschikt

voor detectie van vrijwel alle VOC’s met een on-

gekende nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en 

lineariteit, waarbij de invloed van vocht nauwelijks

een rol speelt.

De Ion Science Tiger is verkrijgbaar met diverse 

opties in functionaliteit. Onze verkoopadviseurs 

bieden u graag de best passende oplossing 

aan voor uw specifi eke werkzaamheden. U 

vindt meer informatie op www.euro-index.nl.

Temperatuurmeting..........................................

Voor (indicatieve) meting van de leidingtempera-

tuur bij werkinstructie G-12 kunt u gebruik maken 

van een BLAUWE LIJN S2600-12K temperatuurmeter 

met een X17 K-type oppervlakte thermokoppel.

Model Bestelnr. QR-code

S2600-12K temperatuurmeter 069524

X17 oppervlakte thermokoppel 059506

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud S2600-12K 999121 n.v.t.

KWS® periodieke kalibratie en onderhoud thermokoppel 999517 n.v.t.

Controle lekdichtheid (gaslekzoeker) .......

De BLAUWE LIJN GSP 3 fl ex is een bijzonder 

handzaam en lichtgewicht instrument voor 

het opsporen van gaslekken.

 Handzaam en lichtgewicht
 Geschikt voor lekdetectie van vrijwel 

alle brandbare gassen
 Hoge gevoeligheid en 

snelle reactietijd
 Visuele en akoestische 

indicatie van gasconcentratie
 Automatische uitschakeling
 Bediening met slechts één toets
 Sensor op fl exibele zwanenhals

Inbegrepen accessoires:
Batterijen en handleiding.

Model Bestelnr. QR-code

BLAUWE LIJN GSP 3 fl ex gaslekzoeker 044525

KWS® testcertifi caat gaslekzoeker 999005 n.v.t.



Spanning en stroommeting .......................................................................

Voor meting van spanning en stroom biedt EURO-INDEX een breed assortiment 

multimeters van diverse A-merken, waaronder Megger, Elektro Lijn en Fluke. 

Deze instrumenten kunnen natuurlijk worden voorzien van KWS® periodieke 

kalibratie en onderhoud, waarmee de nauwkeurigheid van uw metingen kan 

worden aangetoond.

Onze verkoopadviseurs bieden u graag de best passende oplossing aan voor 

uw specifi eke werkzaamheden. U vindt meer informatie op www.euro-index.nl.

Geleidende overbrugging ..........................................................................

Om vonkvorming door statische elektriciteit te voorkomen is het bij bepaalde 

werkzaamheden van belang om metalen onderdelen van een gasinstallatie 

elektrisch met elkaar te verbinden. Hiervoor is een geïsoleerde verbindings-

kabel met stevige krokodillenklemmen nodig.

Model Bestelnr.

Pomona verbindingskabel met siliconen isolatie, 

rechte 4 mm banaanpluggen en 2 grote krokodillen-

klemmen (bekopening tot 25 mm)

070288
    +
070278

EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. Hier worden 

de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd 

en indien nodig gejusteerd. 

Geautoriseerd Service Centrum ................................................................................................
EURO-INDEX b.v. is van vrijwel alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. 
Dit betekent dat:
 De producten worden behandeld door kundig personeel dat is opgeleid door de fabrikant 
 EURO-INDEX b.v. beschikt over de speciale gereedschappen en/of software die nodig is om 
onderhoud en kalibraties uit te voeren 
 Uitsluitend originele onderdelen worden toegepast 
 De garantie na behandeling van het instrument intact blijft

Een uniek servicesysteem KWS® ..............................................................................................

De voordelen van KWS®:
 De prijs staat vast voor de levensduur van het 
instrument (mits de KWS® behandeling volgens herkali-

bratieadvies 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

RvA accreditatie ......................................................................................................................
Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accre-
ditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals 
gespecifi ceerd in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten 
voor grootheden die deel uitmaken van de gespecifi ceerde scope, kunnen worden voorzien van 
een RvA kalibratiecertifi caat. De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleid-
baarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties 
te accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertifi caat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt 
op een RvA kalibratiecertifi caat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 16002

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. 
Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.


