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1 INSTRUCTIES VOOR DE INBEDRIJFSTELLING 

Er wordt op gewezen dat vóór de inbedrijfstelling de uitvoering van de “Procedures  voor Reiniging en Zuivering” 

in acht dienen te worden genomen en dat alle instructies die zijn vermeld in paragraaf “Onder druk zetten”  en 

“Arbeidsveiligheid en Gezondheidsnormen” strikt dienen te worden opgevolgd. 

De aanbevelingen van de fabrikant, zoals bijvoorbeeld “open geleidelijk” of “open met beleid” dienen strikt te 

worden opgevolgd. 

1.1 Veiligheid en gezondheid 
Regelaars, kleppen en andere componenten die onder druk staan en die giftige of brandbare gassen of andere 

gevaarlijke producten bevatten, vormen potentieel een gevaar indien deze niet goed bediend en onderhouden 

worden. Het is verplicht dat alle gebruikers van deze apparatuur goed worden geïnstrueerd en gewaarschuwd 

over het potentiële gevaar. 

Zorg ervoor dat het personeel dat verantwoordelijk is voor de installatie, het testen, de inbedrijfstelling, de 

bediening en het onderhoud van de installatie bekwaam genoeg is om hun taken uit te kunnen voeren. 

Handleidingen zijn bedoeld de monteurs op weg te helpen, maar er wordt verondersteld dat ze beschikken over 

een basiskennisniveau. Indien er twijfels of onduidelijkheden zijn die de juiste procedures kunnen beïnvloeden, 

neem contact  op met RAAK IGS B.V. NEEM GEEN ENKEL RISICO. Contactgegevens kunt u vinden op de laatste pagina 

van dit handboek. 

De toelichtingen hieronder zijn niet alomvattend, zij zijn echter een leidraad over mogelijke bronnen van risico’s 

voor de veiligheid en gezondheid. 

1.2 Geluid 
Regelaars, kleppen en andere drukreduceerapparaten kunnen hoge geluidsniveaus veroorzaken die schadelijk 

zijn voor personen die hieraan een langere tijd worden blootgesteld. Gebruikers dienen zich ervan te overtuigen 

dat de nodige voorzieningen worden getroffen om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en/of 

derden te waarborgen volgens de geldende normen en aanbevelingen. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM) geadviseerd. 

1.3 Installatie 
Alle apparatuur en leidingen zijn, naast de interne druk, ontworpen voor mechanische belastingen, zoals 

bijvoorbeeld torsie en buigingsimpuls. Echter, tijdens de installatie dient zorgvuldigheid in aanmerking te worden 

genomen aangaande overmatige spanningen die kunnen leiden tot ernstige breuken als de regelaar in gebruik 

wordt genomen. Overmatige spanningen kunnen ontstaan als de apparatuur wordt overbelast, bv door leidingen 

die niet correct zijn ondersteund. 

Bij de installatie van alle regelaars, afsluiters, overdrukventielen, enz. dient rekening te worden gehouden met de 

juiste stromingsrichting. 

Beïnvloedingsleidingen zijn belangrijke onderdelen van elk controlesysteem en het is essentieel dat deze volgens 

de instructies worden geïnstalleerd. Beïnvloedingsleidingen dienen op passende wijze te worden ondersteund om 

overmatige trillingen te verminderen die kunnen leiden tot breuken wegens materiaalmoeheid. Zij dienen tevens op 

een wijze te worden gepositioneerd dat ze niet zullen dienen als leuningen voor handen of voeten. 

Aanvullende systemen mogen niet worden gewijzigd of aangepast, zonder kennis van de bedrijfsomstandigheden 

en de toestemming van de verantwoordelijke leidinggevende.  
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1.4 Bediening 
Wanneer de regelaar in gebruik wordt genomen, dient de afsluiter langzaam te worden geopend zodat de 

regelklep haar regulerende positie kan aannemen. Als de afsluiters te snel worden geopend, kan de inlaatdruk 

een maximale overdruk aan de uitlaatzijde veroorzaken waardoor de beveiligingen worden aangesproken. Alle 

regelaars, enz., dienen te werken met de regelveer die door de fabrikant is gespecificeerd. 

Deze bepaling is met name van belang bij het gebruik van gasdrukregelaars of afslagkleppen omdat onjuiste 

veren kunnen verhinderen dat een veiligheidsafsluiting op het juiste moment in werking treed. Er dienen 

voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat water in de beluchtings- en ventilatieopeningen 

terechtkomt. 

1.5 Onderhoud 
Regelaars en afslagveiligheden bevatten gassen bij drukken die hoger zijn dan de atmosferische druk. Voordat er 

geprobeerd wordt een probleem te onderzoeken of voordat er onderhoud wordt gedaan aan de apparatuur, 

dient deze veilig drukvrij te zijn gemaakt. Aangezien de meeste gassen brandbaar, giftig, bijtend of op een andere 

manier gevaarlijk zijn, kan het daarnaast nodig zijn om de installatie door te spoelen met een inert gas, zoals 

stikstof. 

Voor de bediening met gevaarlijke gassen zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig en de gebruiker dient zich 

ervan te vergewissen dat de juiste voorgeschreven procedures worden uitgevoerd. Het is niet voldoende om een 

apparaat dat onder hoge druk staat te isoleren aangezien dan de druk word gehandhaafd. Probeer niet om 

afdekplaten, stekkers, etc. te verwijderen voordat het systeem volledig drukloos is. 

In de meeste regelaars worden spiraalveren gebruikt als aansturing. Het is belangrijk de belasting van deze veren 

te verminderen om de componenten zoveel mogelijk te verlichten. In sommige gevallen kan de veer niet volledig 

ontspannen zijn ondanks het feit dat de veer is ontspannen tot de grenzen van de behuizing. 

Gascat geeft geen aanbeveling over de frequentie van het vervangen van de weke delen aangezien er in het 

proces verschillende variabelen voorhanden zijn die veranderen van installatie tot installatie, bijvoorbeeld 

proces, gaskwaliteit, bedrijfsomstandigheden enz. De onderdelen dienen te worden vervangen als er bij de 

regelaar problemen zijn tijdens de werking zoals lekkage, verhoging van de ingestelde druk en ook andere 

aspecten waardoor de kwaliteit en de prestaties van de regelaar veranderen. 

Specifiek voor de Nederlandse regionale netbeheerders kan Brise Plus N worden ingezet op basis van een preventief 

onderhoudsinterval van 10 jaar. Revisie onderdelen mogen maximaal 5 jaar op voorraad worden gehouden mits donker 

opgeslagen. 

Echter, Gascat adviseert om van alle regelaars die worden geopend tijdens onderhoud de weke delen te 

vervangen. Het advies  is ook om alle weke delen te vervangen en niet alleen een specifiek deel (bijvoorbeeld 

afdichtingsring, afsluiter), om zodoende ervoor te zorgen dat alle onderdelen daarna dezelfde levensduur 

hebben. Het gebruik van alle niet-originele en niet-authentieke onderdelen dient vermeden te worden.  
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2 INTRODUCTIE 

2.1 Inhoud van de handleiding 
Deze handleiding heeft als doel informatie te verstrekken over de werking, installatie en onderhoud van de Brise Plus N 

drukregelaar geproduceerd door GASCAT. 

2.2 Omschrijving 
De Brise Plus gasdrukregelaar is door Gascat ontworpen om te worden ingezet bij variërende toepassingen en 

bedrijfsomstandigheden. De Brise Plus-serie is een pilot-gestuurde drukregelklep en kan worden ingezet voor alle niet-

corrosieve gasgroepen en voor corrosieve gassen indien deze is opgebouwd als een speciale uitvoering. Door de “top 

entry-” kenmerken is het niet nodig bij onderhoud of reiniging de gehele regelaar te demonteren. De Brise Plus wordt 

ook herkend door zijn robuuste constructie, hoge prestaties met een nauwkeurigheid van + 2,5% (of beter, afhankelijk 

van de configuratie - + 1%) met een hoge doorstroomcapaciteit. 

De Brise Plus-serie is speciaal ontworpen voor gasdistributie met een lage druk of een andere toepassing waar een 

uitstekende regeling en lock-up vereist is. 

2.3 Specificaties 

2.3.1 Beschikbare configuraties 

• Brise Plus N: Pilot-gestuurde gasdrukregelaar voorzien van aangebouwde veiligheidsafsluitklep. 

Brise Plus N gasdrukregelaar wordt conform norm DIN EN 334, geclassificeerd als Fail Close (SC, spring to close).  

2.3.2 Beschikbare verbindingen 
Tabel 1: Beschikbare verbindingen 

ND FLENS ASME B16,5 FLENS DIN 2633 

2” 150#RF PN16 

3” 150#RF PN16 

2.3.3 Temperatuurgrenzen 

• Werkingstemperatuur: tussen -20°C en 60°C Omgevingstemperatuur: tussen-20°C en 60°C 

De temperatuurgrenzen die worden genoemd in deze handleiding of in enig geldende norm mogen in geen 

enkel geval worden overschreden wegens het risico van beschadiging van de apparatuur, de veiligheid van de 

installatie en de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de werking ervan. 

2.3.4 Doorstroomcoëfficiënt 
Tabel 2: Doorstroomcoëff iciënt (KG-waarde) 

ND KG 

2” 1600 

3” 3000 

 

2.3.5 Gewicht gasdrukregelaar 
Tabel 3: Gewichten 

ND FLENS 150# FLENS PN16 

1” 28 kg 28 kg 

2” 38 kg 38 kg 

3” 48 kg 48 kg 
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2.3.6 Maximale werkdruk 
Tabel 4: Max. werkdruk  

FLENS 150# FLENS PN16 

10 bar 10 bar 
 

De maximale werkdrukken genoemd in deze handleiding of in enig geldende norm mogen in geen enkel geval 

worden overschreden wegens het risico van beschadiging van de apparatuur, de veiligheid van de installatie en 

de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de werking ervan. 

2.3.7 Klepveerbereik drukregelklep 
Tabel 5: Verentabel “oude model pilot”  (pilot type G-38 + G-50, z ie fig.5, en eerste generatie G-80) 

Kleur Onderdeelnummer Bereik  Kleur Onderdeelnummer Bereik 

G-38 + G-50  LD: G-80 (eerste generatie!) 

ROOD 01.50.08 7,5 - 16,5 mbar  GEEL 01.53.33 20 - 60 mbar 

BLAUW 01.50.09 12,5 - 21 mbar  BLAUW 01.50.09 45 - 85 mbar 

GROEN 01.50.10 15 - 35 mbar  WIT 01.50.21G 60 - 220 mbar 

ORANJE 01.50.11 30 - 70 mbar  ZWART 01.50.67 170 - 320 mbar 

ZWART 01.50.67 55 - 140 mbar  ZILVER 01.50.21P 230 - 400 mbar 

WIT 01.50.21 70 - 350 mbar  GRIJS 01.50.24 350 - 1100 mbar 

GRIJS 01.50.24 200 - 1000 mbar  BRUIN 01.50.12 1100 - 2500 mbar 

BRUIN 01.50.12 700 - 2400 mbar     
 

Tabel 6: Verentabel huidige stuurdruk regelaars LD en HD (pilot type G80 en G-43 + G-31, z ie fig. 5)  

Kleur Onderdeelnummer Bereik  Kleur Onderdeelnummer Bereik 

LD: G-80  HD: G-43 + G-31 

GEEL/GRIJS*) 01.50.09P 20 - 50 mbar  GROEN 01.49.65 2.0 - 4.0 bar 

BLAUW 01.53.35 20 - 130 mbar  Let op: een aangebouwde afslagveiligheid voor de HD 
pilot is niet over het gehele bereik beschikbaar ROOD 01.54.39 70 - 200 mbar  

WIT/GRIJS*) 01.50.21A 90 - 250 mbar  

ZILVER 01.50.21P 230 - 400 mbar     

GRIJS 01.50.24 350 - 1100 mbar     

BRUIN 01.50.12 1100 - 2500 mbar  *) Gesaneerd  

2.3.8 Klepveerbereik afsluitklep 
Tabel 7: Verentabel SSV type ACTUATOR L, z ie f ig. 6 

Kleur Onderdeelnummer Bereik  Uitzondering 

GROEN 01.53.46 25 - 70 mbar  Indien L-actuator met een DN80 huis wordt 
gecombineerd, dient bij een veerbereik van 25-70 
mbar de groene veer met een grijs oranje sluitveer te 
worden gecombineerd (01.52.10). Voor alle overige 
toepassingen is deze sluitveer geel (01.50.72) 

ZWART 01.53.47 50 - 150 mbar  

   

Tabel 8: Verentabel SSV type ACTUATOR H, zie fig. 6 

Kleur Onderdeelnummer Bereik 

ZWART 01.54.29 80 - 280 mbar 

BLAUW 01.53.35 200 - 340 mbar 

WIT 01.53.36 300 - 680 mbar 

ROOD 01.53.37 650 - 1070 mbar 

PAARS 01.53.38 780 - 1200 mbar 

ORANJE 01.53.51 940 - 1500 mbar 

GRIJS 01.53.38H 2.0 - 3.6 bar 
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2.3.9 Nauwkeurigheid en lock-up 

• Drukregelklep: AC tot 2,5 / SG en SZ tot 5  

• Afsluitklep: AG tot 5  

2.3.10 Afmetingen drukregelklep 
 

 

Figuur 1: Afmetingen Brise Plus N met stuurkop type G -50 

Tabel 9: Afmetingen figuur 1  

ND A (mm) (150#/PN16)  B (mm) C (mm) D (mm) 

1” 184 327 290 280 

2” 254 463 356 340 

3” 298 501 356 340 

Algemene tolerantie: +/- 1 mm 
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Figuur 2: Afmetingen Brise Plus N met stuurkop type G -31 

Tabel 10: Afmetingen f iguur 2  

ND A (mm) (150#/PN16)  B (mm) C (mm) D (mm) 

1” 184 327 290 280 

2” 254 463 356 303 

3” 298 501 356 303 

Algemene tolerantie: +/- 1 mm 
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Figuur 3: Afmetingen Brise Plus N met stuurkop type G -80 

Tabel 11: Afmetingen f iguur 3 

ND A (mm) (150#/PN16)  B (mm) C (mm) D (mm) 

1” 184 327 538 363 

2” 254 463 621 422 

3” 298 501 621 422 

Algemene tolerantie: +/- 1 mm 
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3 WERKINGSPRINCIEPE 

De Brise Plus-serie werkt volgens het afstroomprincipe. D.m.v. het verhogen van de druk boven het 

h oofdmembraan zal het membraan bewegen door het drukverschil tussen de belasting en de inlaat, waardoor 

de klepsteel en klep worden bewogen. Hierdoor vergroot en/of verkleint de klepopening. De uitlaatdruk wordt 

geregeld door een stuurdrukregelaar. Een instelbare voordrukregelaar wordt meestal gebruikt om zeker te 

kunnen zijn van een stabiele toevoerdruk naar een lage druk en een nauwkeurigheid van het systeem. 

Stroomopwaarts van de hulpdrukregelaar en de pilot is een filter gemonteerd om deze te beschermen tegen de 

onzuiverheden in het gas. Als er een gasstroom is, vergelijkt de pilot de uitlaatdruk met de ingestelde stuurdruk 

in de pilot. Als de druk onder het pilotmembraan lager is dan de ingestelde druk, zal de pilot worden geopend en 

de bovenkamer van d e  hoofdklep voeden. 

Indien de gasstroom afneemt of wordt onderbroken, begint de uitlaatdruk toe te nemen en wordt deze vergeleken met 

de ingestelde druk van de stuurdrukregelaar waardoor de levering zal verminderen/stoppen. Als de uitlaatdruk hoger is 

dan de ingestelde stuurdruk zal de druk in de boven- en onderkamer van de hoofdklep gelijk zijn; derhalve zal de 

hoofdklep worden gesloten door de kracht van de sluitveer. Een restrictie welke stroomafwaarts van de toevoerdruk is 

gemonteerd, zal zorgen voor een variatie in de opening van de gasdoorgang en de regelaarsrespons verhogen of 

verlagen. Deze restrictie biedt ook een tegenovergestelde snelheid in de afsluitprocedure van de hoofdklep. Al naar 

gelang het proces zal er een gebalanceerd systeem zijn. 

 

Figuur 4: Algemeen werkingsprincipe Brise Plus  (schematische weergave) , zie ook appendix 4  

12 mm 

12 mm 

12 mm 
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3.1 Pilot 
De stuurdrukregelaar dient ervoor om de overdruk (figuur 4) te regelen. Afhankelijk van de toepassing wordt Brise Plus 

geleverd met één van de pilots zoals weergegeven in figuur 5, of een combinatie hiervan. 

Hulpdrukregelaar G-38 wordt geleverd met G-50. De functie van de deze pre pilot in om de inlaatdruk te verminderen, 

de effecten van de schommelingen in de inlaatdruk te beperken, de nauwkeurigheid en de prestaties van de apparatuur 

te verhogen. De G-38 bevat een inwendig filterelement (10 micron) om de hulpdrukregelaar en stuurdrukregelaar te 

beschermen tegen interne vaste verontreinigingen zoals bijvoorbeeld blackdust, maar deze mag nooit worden gezien als 

de vervanger van het station-filter.  

Een inwendige hulpdrukregelaar is ook aanwezig in G-43 en G-80, zo ook een inwendig filterelement van 10 micron. 

Afhankelijk van de uitlaatdruk en beïnvloeding wordt een voorkeursinstelling van 0,4 - 1 bar gehanteerd. De eerste 

generatie G-80 stuurkop was voorzien van een vlak membraan wat buiten de kamer iets uitstak (figuur 5, groene rand). 

Huidige generatie heeft een membraan welke is voorzien van een opstaande rand. Deze rand valt in een uitsparing 

aangebracht in het membraanhuis, waardoor het membraan niet meer zichtbaar is aan de buitkant van de behuizing.  

 

 

Figuur 5: Overzicht stuurdrukregelaars , en de positie van het stuurfilter (pij l)  

3.2 Aangebouwde veiligheid 
De aangebouwde veiligheid voorziet in het buitenwerking stellen van de regelaar indien de uitlaatdruk boven een vooraf 

ingestelde waarde uitkomt. Nadat de veiligheid is aangesproken, kan deze alleen handmatig worden gereset. Het 

instellen van de veiligheid kan middels een schroevendraaier, geprefereerd wordt hiervoor een harpsleutel gebruikt. 

 

Figuur 6: Positie aangebouwde afslagveil igheid  (N)  

G-38 PRE PILOT G-50 PILOT G-43 BOOSTER +  

G-31 PILOT 

G-80 PILOT 
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3.3 Type actuator 
Afhankelijk van de aanspreekwaarde (instelwaarde) van de veiligheid, zijn er twee typen beschikbaar. Voor 

aanspreekwaarden van 80 mbar of meer, is het type H-actuator geschikt. Voor aanspreekwaarden van 150 mbar of 

minder is het type L actuator geschikt, welke beschikt over een groter membraam (figuur 7).  

 H-actuator  L-actuator 

  
Figuur 7: Varianten aangebouwde afslagveiligheid (N)  

 

4 INSTALLATIE 

4.1 Controle systeemintegriteit 
Voordat de drukregelaar wordt geïnstalleerd, is het nodig dat: 

1. De apparatuur in perfecte staat is en er geen sprake is van bewijzen van schade tijdens het transport, in het 

geval van waarneembare schade aan de apparatuur, gelieve de installatie niet in bedrijf te nemen en contact 

op te nemen met Raak IGS. Contactgegevens kunt u vinden op de laatste pagina van dit handboek. 

2. De ruimte die toegang verschaft tot en de installatie van de apparatuur geschikt is, rekening houdend met het 

toekomstig onderhoud. 

3. De installatie is ontworpen om het gewicht van de Brise Plus N te ondersteunen. 

4. De inlaat en uitlaat buisverbindingen op hetzelfde niveau zijn. 

5. Alle aansluitingen voor de beïnvloedingsleidingen die vereist zijn voor het model van de drukregelaar zijn 

opgesteld in de leiding en de afmetingen hebben die zijn opgegeven door de fabrikant. 

6. De manometers aan de inlaat en de uitlaat van de drukregelaar zijn gemonteerd om de juiste instelling van de 

setpoint tijdens de inbedrijfstelling te waarborgen. 

7. Een inregelkraan geplaatst is tussen de drukregelaar en de uitlaatafsluiter om de operator te helpen bij de 

inbedrijf name. 

8. De stroomrichting in de body wordt gecontroleerd en er is  nagegaan of de regelaar zich in de juiste positie 

bevindt (pijl op de body). 
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4.2 Controle typeplaat 
Het advies is om voorafgaand aan de installatie, vast te stellen dat de voorwaarden voor het gebruik in overeenstemming 

zijn met de specificaties van de gasdrukregelaar. Deze specificaties zijn af te leiden van de terminologie op de typeplaat 

welke op de gasdrukregelaar is gemonteerd.  

Tabel 12: Verklaring belangrijkste gebruikte terminologie typeplaat (met en zonder CE markering)  

Gebruikte term Vertaling Logische invulling 

Serial No.- S/N Serienummer  

Year of manuf.- Date Bouwjaar  

Type Type aanduiding BRISE PLUS / BRISE PLUS N 

Elstomers Materiaal weke delen BUNA-N 

Internals - Internal parts Aanduiding indien voor spec. toepassing STD 

Orifice Klepmaat 27,5 / 47.5 / 65 

DN - ND Nominale diameter 1” / 2” / 3” 

Class Maximale drukbestendigheid PN-16 

Body Materiaal regelaarhuis GGG40 

AC Nauwkeurigheidsklasse  

SG Sluitdrukklasse  

Max inlet - PS Maximale inlaatdruk 10 bar 

Spring range Veerbereik   

Gas Medium - - - 

Wds Veerbereik  

KG Doorstroomcoëfficient (KG-waarde)  

Flange Toegepaste flens  
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Figuur 8: Toegepaste type plaatjes huidige leveringen Brise Plus (N)  

4.3 Filter 
Aangeraden wordt de installatie te voorzien van een stoffilter met een dichtheid van 5μ, zo dicht mogelijk geplaatst voor 

de inlaat van de gasdrukregelaar. Zorgvuldigheid bij de keuze van het stoffilter is essentieel voor een juiste werking van 

de regelaar; vervuiling kan schade aan de gasdrukregelaar toebrengen met lekkage als gevolg.  

4.4 Reiniging 
Controleer de leidingen op vervuiling voordat de regelaar wordt geïnstalleerd. Geadviseerd is een volledige reiniging van 

de leiding met stikstof of perslucht.  

4.5 Stroomrichting en montage-opties 
Controleer de stromingsrichting alvorens de regelaar te installeren. De stromingsrichting wordt aangeven middels een 

pijl op het huis van de regelaar. Afhankelijk van de uitvoering is deze pijl te vinden op de voor of achterkant van het huis 

(figuur 9). Standaard wordt Brise Plus N geleverd voor montage in een installatie met een horizontale stromingsrichting. 

Indien verticale inbouw gewenst is, heeft dit invloed op de werking van de regelaar. Neem contact op met Raak IGS voor 

de juiste instructies en aandachtspunten. Contactgegevens kunt u vinden op de laatste pagina van dit handboek. 

 

Figuur 9: Voorbeeld aanduiding stromingsrichting  

Pijl stromingsrichting 
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4.6 Beïnvloedingsleidingleiding 
De juiste positionering van de beïnvloedingsleidingen van de gasdrukregelaar in de pijpleiding is essentieel voor de goede 

werking ervan. Hanteer de NEN 1059, voorschriften meetpunten, waarbij de header t.b.v. puls opname op een minimale 

afstand van 5 maal de nominale diameter van de uitlaat van de gasdrukregelaar geplaatst moet zijn (figuur 10). Indien 

een stromingsrichter aanwezig is mag deze afstand verkleind worden naar 2 maal de nominale diameter. Voor het 

correct functioneren van de regelaar dient de header een minimale inwendige diameter van 1 ½” met volle boring te 

hebben. De leiding tussen regelaar en header dient vrij van obstakels te zijn en heeft een diameter resulterend is een 

gassnelheid niet hoger dan 20 m/s op basis van minimale en maximale flow (10 m/s bij 30 mbar conform NEN 1059). 

 

Figuur 10: Aansluitingen Brise Plus  N in een gasstraat  

Snijringkoppelingen zijn standaard op de gasdrukregelaar en stuurdrukregelaar aangebracht, fabricaat EMB. Alle 

aansluitingen worden standaard geleverd voor een 12 mm open diameter leiding. Na installatie van Brise Plus N in de 

gasleiding, kunnen de beïnvloedingsleidingen worden gemonteerd (figuur 11). 

 

Figuur 11: Aansluitpunten Brise Plus  N  

Minimum 5xD 

 

Afstroomleiding 

SSV beïnvloedingsleiding 

Gasdrukregelaar 

beïnvloedingsleiding 
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5 IN- EN UITBEDRIJFNAME 

5.1 Inbedrijfname 
De inbedrijfname moet altijd plaatsvinden met een drukloze en gesloten uitlaatafsluiter, door de inlaatafsluiter langzaam 

te openen zal de drukopbouw in de installatie gerealiseerd worden. Wanneer de veiligheidsafslagklep gesloten is, kan 

d.m.v. de inwendige druknivellering het systeem stroomafwaarts gevuld worden. 

5.2 Uitbedrijfname 
De uitbedrijfname wordt gerealiseerd door de instelschroef van de stuurdrukregelaar terug te draaien zodat er geen 

gaslevering meer plaats  vindt. Hierna dient de inlaat- en uitlaatafsluiter gesloten te worden en kan de systeemdruk via 

de inregel/afblaaskraan op veilige afstand d.m.v. een slang afgeblazen worden. 

5.3 Instelpunten gasdrukregelaar 
 

 

Figuur 12: Instelpunten gasdrukregelaar  

 

 A: Instelling geregelde uitlaatdruk 
 B: Instelling aanspreekwaarde veiligheidsafslagklep (VAK) 
 C: Dop t.b.v. druknivellering (omdraaien en op as schroeven). 
 D: As t.b.v. bediening VAK 
 E: Instelpunt voordrukregelaar (dop wegnemen d.m.v. draaien) 
  

E A 

B 

D 

C 

E 
A 

A 

SSV      PILOT LD   PILOT HD 
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5.4 Eerste inbedrijfstelling 

5.4.1 Voorinstelling (figuur 12) 

1. Geregelde uitlaatdruk op 0 instellen: A volledig terugdraaien.  

2. Zorg ervoor dat de veiligheidsafslagklep (VAK) gesloten is: D volledig in. 

3. Af fabriek is de toevoerdruk standaard op 0.4 bar ingesteld (E). Deze instelling dient ongewijzigd te blijven.  

5.4.2 Werkwijze (figuur 12) 

1. Let op dat de in- en uitlaatafsluiter gesloten zijn en de installatie drukloos is (controle d.m.v.  inregelkraan 

en manometers). 

2. Inregelkraan sluiten. 

3. Inlaatafsluiter langzaam openen. 

4. A indraaien totdat de veerspanning voelbaar is. 

5. Controleer de VAK op afdichting door aflezing op de uitlaatdruk manometer. 

6. Bedien C (als omschreven) totdat er een stabiele druk ontstaat in het uitlaatgedeelte. 

7. Trek D door gebruik van C rustig en rechtstandig uit totdat deze vergrendelt. 

8. Schroef A in tot de waarde waarop de VAK in werking moet treden. 

9. Schroef B zover terug totdat de VAK in werking treed. 

10. Open de inregelkraan en draai A een aantal slagen terug (gewenste uitlaatdruk). 

11. Sluit de inregelkraan en reset de afslagveiligheid (als omschreven) 

12. Herhaal positie 6 t/m 8 tweemaal ter controle van de reproduceerbaarheid van de maximum 

afslagbeveiliging. 

13. Draai de beschermdop t.b.v. C om en draai deze handvast. 

14. Open de inregelkraan iets en schroef A in tot de gewenste regelwaarde/uitlaatdruk. 

15. Sluit de inregelkraan langzaam en controleer de sluitdruk. 

16. Open de uitlaatafsluiter en stel zonodig met A de uitlaatdruk bij op de gewenste waarde. 

17. Plaats de beschermdop t.b.v. A terug en draai deze handvast. 

5.5 Aanbevolen gereedschap 
Ring- of steeksleutel 13 mm 

Schroevendraaier of ringsleutel 25 

Harpsleutel, niet vereist maar indien gewenst separaat verkrijgbaar bij Raak IGS.  

5.6 Accessoire 
Beschikbare accessoires zijn een geluiddemper en afslagsignalering. Deze worden beschreven in bijlage 5. 
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6 PROBLEEMOPLOSSING 

Aanbevolen wordt de regelaar preventief te onderhouden met een interval van 10 jaar. Revisie onderdelen mogen 

maximaal 5 jaar op voorraad worden gehouden mits donker opgeslagen. Let op, de onderhoudsfrequentie en 

periodiciteit is afhankelijk van de stroom, de hoeveelheid/soort verontreinigingen en de bedrijfsomstandigheden. 

Tabel 13: Defect, oorzaak en oplossing  

Defect Oorzaak Oplossing 

Trilling Problemen in de installatie Controleer of de gasleiding correct is 
ondersteund, of de trilling niet van 
andere apparatuur komt en de 
juistheid van dimensionering van alle 
aanwezige apparatuur. 

Schommeling uitlaatdruk Lage flow (minder dan 5% van de 
maximale flow) 

Controleer dimensionering van de 
regelaar 

 Beïnvloedingsleiding incorrect 
geïnstalleerd 

Controleer of de detectielijn te 
dichtbij een verstorend element 
geplaatst is welke stroomturbulentie 
kan veroorzaken. 

 Restrictie verkeerd afgesteld Ga verder met de afstelling van de 
restrictie, regelaar in bedrijf nemen 
(werkend) om de beste 
werkingspositie te kunnen vinden. 

Directe doorgang door de regelaar of 
hoofdklep volledig geopend 

Klepstang geblokkeerd Controleer de klepstang op vuil en 
beschadiging en indien nodig, 
vervang deze. 

 Beïnvloedingsleiding beschadigd Controleer de beïnvloedingsleiding 
en indien nodig, vervang deze. 

Drukverlies uitlaat/niet voldoende 
flow 

Stuurfilter vuil Vervang het filterelement 

Geen flow/geen uitlaatdruk Hoofdmembraan beschadigd Hoofdmembraan vervangen 

Stijging uitlaatdruk/directe doorgang Vuil tussen klep/orifice Verwijder het inspectiedeksel en 
reinig de onderdelen (klep en 
orifice). Controleer alle andere 
elementen en indien nodig, vervang 
deze. 
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7 LEVERINGSVOORWAARDEN GASCAT 

7.1 Garantie 
Garantie op Brise Plus N, of onderdelen daarvan is van toepassing gedurende een periode van 12 maanden vanaf de 

datum van facturatie of datum van in bedrijfname tot een maximum van 18 maanden na facturatie. Garantie dekt alleen 

die gevallen waarin de optredende productiegebreken worden bewezen die op het moment van de levering van het 

product onopgemerkt zijn gebleven. 

Een garantieclaim is ongeldig indien blijkt dat het defect werd veroorzaakt door een ongeluk, normale slijtage, 

inadequate installatie, onjuist manoeuvreren of gebruik, inadequate opslag, assemblage waarbij technische normen zijn 

genegeerd of indien de koper zich ertoe heeft gezet zelf reparaties of wijzigingen in de apparatuur uit te voeren, zonder 

voorafgaande toestemming van de fabrikant. 

De informatie in deze handleiding bevat GASCAT’s leveringsvoorwaarden, onafhankelijk van de gecontroleerde 

prestaties. De informatie in dit document mag niet worden geïnterpreteerd of mag niet suggereren dat de garantie 

betrekking heeft op de prestatie van eindproducten, of het gebruik van het systeemdoel, noch mogen ze dienen als 

aanbeveling voor een product of proces, vermeld in de specificaties. Dit systeem mag alleen worden bediend door 

gekwalificeerde technici die daarvoor zijn opgeleid; en zonder onze voorafgaande toestemming moeten geen wijzigingen 

worden uitgevoerd die het veiligheidssysteem beïnvloeden. 

GASCAT Ind en Com. Ltda. houdt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen door te voeren in de beschreven 

producten tekeningen of specificaties zonder  voorafgaande kennisgeving. 

7.2 Opslag 
De regelaars dienen niet te worden onderworpen aan mechanische schokken wegens het risico van schade aan interne 

onderdelen. De regelaars dienen te worden opgeslagen op een schone en droge plaats, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

7.3 Algemene aanbeveling 
Gascat test regelaars en kleppen op de gewenste bedrijfsomstandigheden. Criteria en onderhoudstappen worden 

vermeld in de handleidingen, maar bij twijfel over het gebruik, de bediening of het onderhoud, dient u contact op te 

nemen met Raak IGS. Contactgegevens kunt u vinden op de laatste pagina van dit handboek. 

7.4 Bijlagen 
Revisie onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, zoals weke delen, zijn verkrijgbaar als revisieset. Per sectie van de 

regelaar is een revisieset beschikbaar. Een overzicht met posities hiervan kunt u vinden in de bijlagen. 

Appendix 1a; Revisieonderdelen Brise Plus N vv SILENCER & SSV (Huidig MODEL) .......................................... 20 

Appendix 1b; Revisieonderdelen Brise Plus N vv SSV zonder SILENCER (oude model) ..................................... 21 

Appendix 2a; Detailtekening revisieonderdelen SSV (H-Actuator) .................................................................... 22 

Appendix 2b; Detailtekening revisieonderdelen SSV (L-Actuator) ..................................................................... 23 

Appendix 3a; Revisieonderdelen PRE PILOT (G-38) ........................................................................................... 24 

Appendix 3b; Revisieonderdelen PILOT (G-50) .................................................................................................. 25 

Appendix 3c; Revisieonderdelen BOOSTER & PILOT (G-43 & G-31)................................................................... 26 

Appendix 3d; Revisieonderdelen PILOT (Eerste generatie G-80) ....................................................................... 27 

Appendix 3e; Revisieonderdelen PILOT (Huidige generatie G-80) ..................................................................... 28 

Appendix 4; Algemeen werkingsprincipe Brise Plus N vv G80 Pilot ................................................................... 29 

Appendix 5; Assecoires ....................................................................................................................................... 30 

Appendix 6; (De-)montage van de regelaar (DN50 & DN80) ............................................................................. 31 

Appendix 7; EU Declaration of Conformity ........................................................................................................ 38 

Appendix 8; EC type examination certificate ..................................................................................................... 39 
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APPENDIX 1A; REVISIEONDERDELEN BRISE PLUS N VV SILENCER & SSV (HUIDIG MODEL) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 ventilatiekap ademopening 1 

2 membraan 1 

3 klepbedekking 1 

4 membraan 1 

5 pen 2 

6 glas klepstandaanwijzing 1 

7 t/m 18 o-ring 1 

 

Een revisieset voor een DN50 regelaar is beschikbaar middels artikelcode 22.E1B04_ELASTRK met opgave van snr. 

Een revisieset voor een DN80 regelaar is beschikbaar middels artikelcode 22.E2B47_ELAST met opgave van snr. 

Het hoofdmembraan is er in 1 maatvoering en is te beschikbaar middels artikelcode 04.52.19A_50. 

 

Neem voor een revisieset voor een 1“ regelaar contact op met Raak IGS, contactgegevens kunt u vinden op de laatste 

pagina van dit handboek.  
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APPENDIX 1B; REVISIEONDERDELEN BRISE PLUS N VV SSV ZONDER SILENCER (OUDE MODEL) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 ventilatiekap ademopening 1 

2 membraan 1 

3 klepbedekking 1 

4 membraan 1 

5 pen 2 

6 afdichtring 6 

7 t/m 14 o-ring 1 

15 o-ring 2 

16 t/m 18 o-ring 1 

19 glas klepstandaanwijzing 1 

20 klepzitting  

 

Neem voor de juiste revisieset voor een regelaar welke niet kan worden voorzien van een silencer (zie bijlage 1A en 5) 

contact op met Raak IGS, contactgegevens kunt u vinden op de laatste pagina van dit handboek.  
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APPENDIX 2A; DETAILTEKENING REVISIEONDERDELEN SSV (H-ACTUATOR) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 afsluitklep 1 

2 membraan 1 

3 arreteerkogel 4 

4 t/m 5 o-ring 1 

6 o-ring 2 

7 ademopening 1 

 

Een revisieset H-actuator aangebouwd aan een DN50 regelaarhuis is beschikbaar middels artikelcode 22.H5004_KIT met 

opgave van snr. 

Een revisieset H-actuator aangebouwd aan een DN80 regelaarhuis is beschikbaar middels artikelcode 22.H5007_KIT met 

opgave van snr. 

 

Neem voor een revisieset H-actuator aangebouwd aan een 1“ regelaarhuis contact op met Raak IGS, contactgegevens 

kunt u vinden op de laatste pagina van dit handboek. 
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APPENDIX 2B; DETAILTEKENING REVISIEONDERDELEN SSV (L-ACTUATOR) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 afsluitklep 1 

2 membraan 1 

3 arreteerkogel 4 

4  o-ring 6 

5 ademopening  1 

6 o-ring 2 

7 t/m 9 o-ring 1 

 

Een revisieset L-actuator aangebouwd aan een DN50 regelaarhuis is beschikbaar middels artikelcode 22.K30060_KIT met 

opgave van snr. 

Een revisieset L-actuator aangebouwd aan een DN80 regelaarhuis is beschikbaar middels artikelcode 22.K30080_KIT met 

opgave van snr. 

 

Neem voor een revisieset L-actuator aangebouwd aan een 1“ regelaarhuis contact op met Raak IGS, contactgegevens 

kunt u vinden op de laatste pagina van dit handboek. 
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APPENDIX 3A; REVISIEONDERDELEN PRE PILOT (G-38) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 ventilatiekap ademopening 1 

2 membraan 1 

3 klepsteel 1 

4 filterelement 1 

5 t/m 9 o-ring 1 

 

Een revisie set is beschikbaar middels artikelcode 28.20.41F met opgave van snr. 
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APPENDIX 3B; REVISIEONDERDELEN PILOT (G-50) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 membraan 1 

2 t/m 5 o-ring 1 

 

Een revisie set is beschikbaar middels artikelcode 22.20.02 met opgave van snr. 
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APPENDIX 3C; REVISIEONDERDELEN BOOSTER & PILOT (G-43 & G-31) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 ventilatiekap ademopening 1 

2 t/m 3 membraan 1 

4 klep 1 

5 klepvoering 1 

6 filterelement 1 

7 t/m 16 o-ring 1 

 

Een revisie set is beschikbaar middels artikelcode 28.21.10.FH65 met opgave van snr. 
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APPENDIX 3D; REVISIEONDERDELEN PILOT (EERSTE GENERATIE G-80) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 ventilatiekap ademopening 1 

2 t/m 3 membraan 1 

4 toestroomklep (pilot) 1 

5 afstroomklep 1 

6 toestroomklep 1 

7 filterelement 1 

8 dichtring 1 

9 t/m 12 o-ring 1 

13 o-ring 2 

14 t/m 20 o-ring 1 

 

Een revisie set is beschikbaar middels artikelcode 28.21.28_KIT met opgave van snr. 

  



Installatie- & Bedieningshandleiding Brise Plus N    
 

 

Uitgewerkt door: 
Raak IGS 

Goedgekeurd door: 
J.R. 

Datum: 
19 februari 2021 

Revisie: 
09 

Pagina: 
28 van 40 

 

APPENDIX 3E; REVISIEONDERDELEN PILOT (HUIDIGE GENERATIE G-80) 
 

 

 

Positie Omschrijving Aantal per positie 

1 ventilatiekap ademopening 1 

2 t/m 3 membraan 1 

4 toestroomklep (pilot) 1 

5 afstroomklep 1 

6 toestroomklep 1 

7 filterelement 1 

8 dichtring 1 

9 t/m 12 o-ring 1 

13 o-ring 2 

14 t/m 20 o-ring 1 

 

Een revisie set is beschikbaar middels artikelcode 28.21.28A_KIT met opgave van snr. 
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APPENDIX 4; ALGEMEEN WERKINGSPRINCIPE BRISE PLUS N VV G-80 PILOT 
 

 

3D weergave werkingsprincipe Brise Plus N voorzien van G-80 pilot, ter aanvulling op hoofdstuk 3 
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APPENDIX 5; ASSECOIRES 
Afslag signalering 

Voor de actuator is ongeacht het type ACTUATOR een universele afslagsignalering beschikbaar. De afslagsignalering 

werkt op basis van NAMUR het heeft de volgende specificaties: 

Fabricaat: Sense 
ATEX: Ex ai IIC T6 Ga 
Beschermingsklasse: IP65 
Part nr. PS4-12GM50-N-6-Ex 

Voedingsspanning: 7-12 Vdc 
U: 8 Vdc 

 

 
 

Open 

 
 
 

Gesloten 

 
 
 

Schematische weergave werkingsprincipe nabijheid sensor: afslagsignalering  

 

Een afslagsignalering is beschikbaar middels artikelcode 26.10.57 en bestaat uit een sensor en opzetstuk. 

Geluidskooi 

Voor de Brise serie is een geluidskooi ontwikkeld, welke indien benodigd door Raak IGS of na levering geplaatst kan 

worden. Medio 2017 is het huis van de DN50 regelaar geschikt gemaakt voor deze geluidskooi, medio 2018 het huis van 

de DN80. De geluidskooi is beschikbaar middels artikelcode 62.00.92 voor de DN50, en 22.20.35 voor de DN80. 

  

Silencer 
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APPENDIX 6; (DE-)MONTAGE VAN DE REGELAAR (DN50 & DN80) 
Algemeen 

Deze bijlage bevat een foto collage voor (de-)montage van de regelaar welke is voorzien van verklarende tekst waar 

nodig. De foto’s zijn indicatief en niet op alle kenmerken conform levering aan de Europese markt. Eerst wordt uitgebreid 

ingegaan op demontage. Montage vindt plaats in omgekeerde volgorde van demontage en slechts die momenten welke 

extra aandacht behoeven worden uitgelicht. Er wordt ingegaan op revisie van de regelaar sectie en de actuator, van de 

pilot wordt geadviseerd deze door Raak IGS te laten reviseren of door geschoolde mensen in een werkplaats. 

Aanhaalmomenten worden in een separaat overzicht weergegeven. 

 

 

 

 

Gereedschap: 

• Steeksleutels 11, 12, 13, 17, 22 mm       

• Ringsleutels 13, 19, 24, 25 mm 

• Inbussleutels 4, 5, 6, 8  mm 

• Inbussleutel 3/8” voor instellen geregelde uitlaatdruk  

• Drevelset en hamer 

• Montagevet geschikt voor NBR rubber. 

• Schroevendraaier met platte kop 

 

Inspectieplaat 

By-pass (niet NL) 

Actuator 

Rolmembraan 

Hoofdmembraan 

Membraanschotels 

Sluitveer 
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Demontage van de regelaar 

Via de website van Raak IGS is naast deze beschrijving ook een film beschikbaar; www.raakigs.com. 

 

Neem de stuurkop uit gebruik door de instelschroef (figuur 12, A) tegen de klok in terug te draaien, inbussleutel 3/8”. 

Demonteer de verbindingsleidingen tussen de stuurkop en de regelaar, steeksleutel 22. Demonteer de stuurkop in zijn 

geheel van de regelaar door de bouten, moeren en ringen te verwijderen inbussleutel 6 en ringsleutel 13. 

 

 

Verwijder de bouten rondom en ter bevestiging van de kap waarop het typeplaatje van de regelaar is bevestigd, 

steeksleutel 11. Verwijder de twee moeren van de sluitveer, ringsleutel 13.   

 

 

Verwijder de bouten, ringen en moeren van de membraanschotels, inbussleutel 6 (huidige model steeksleutel 13) en 

ringsleutel 13, en neem de bovenste membraanschotel voorzichtig af.  
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Verwijder de borgstift door deze voorzichtig met een hamer en drevel terug uit haar behuizing te slaan, om vervolgens 

het bovenste gedeelte van de as te kunnen demonteren. Verwijder membraanplaten en membraan, ringsleutel 13. 

 

 

Verwijder de afstandshouder rechtstandig en zo voorzichtig als mogelijk. Verwijder onderste membraanschotel, 

inbussleutel 6. 

 

 

Demonteer het tussenstuk door deze rechtstandig uit te nemen, ringsleutel 13 voor DN50 (19 voor DN 80). 
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Pas op voor het niet beschadigen van de klep en klepzitting. 

Verwijder de klep met inbussleutel 6 (8 voor DN80) waarbij de as gefixeerd wordt met steeksleutel 12 (17 voor DN80). 

Neem de klepkooi los, inbussleutel 5.  

 

  
 

Het rolmembraan kan op twee manieren worden gedemonteerd, alleen gebruikmaken van juist gereedschap en een 

schone ondergrond, of met behulp van een bankschroef. 

 

 

Gebruik steeksleutel 12 (17 voor DN80) om de as te fixeren en ringsleutel 22 (24 voor DN80) om de moer los te draaien. 

Demonteer vervolgens het rolmembraan met de hand.   
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Demontage van de actuator (L & H) 

Via de website van Raak IGS is naast deze beschrijving ook een film beschikbaar; www.raakigs.com. 

 

Neem de SSV uit gebruik door de instelschroef tegen de klok in terug te draaien (figuur 12, B), schroevendraaier voor H-

actuator en ringsleutel 25 voor L-actuator. Neem de veer welke vrijkomt uit. Demonteer de bouten van het 

membraanhuis, inbussleutel 4. 

 

 

Neem het onderste membraanhuis, membraan en onderste membraanhuis los. In geval van de L-actuator is hiervoor een 

aanvullende handeling nodig door middels het verwijderen van inbusbouten, 5 mm. 

 

 

Het membraan kan middels steeksleutel 22 en ringsleutel 25 worden gedemonteerd. 
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Aandachtspunten tijdens assemblage van de regelaar 

Via de website van Raak IGS is naast deze beschrijving ook een film beschikbaar; www.raakigs.com. 

 

 

Voor het assembleren van het rolmembraan dient deze voorzichtig binnenste buiten gevouwen te worden alvorens deze 

op de schotel te leggen.  

 

 

 

Tijdens assemblage van rolmembraan, klep en hoofdmembraan is het belangrijk dat de as gefixeerd blijft. 
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Aanhaalmomenten 

Het vastdraaien van schroeven dient kruislings te geschieden. Het cirkelvormige patroon dient minimaal 5 keer rond 

gegaan te zijn met als resultaat het aanhaalmoment in onderstaande tabel. Bij elke rondgang zal het membraan elke keer 

verder comprimeren totdat de membraanschotels contact met elkaar maken. Het zal zeker 5 rondgangen duren alvorens 

dit resultaat wordt bereikt. Alleen dan, zal ook het aanhaalmoment op de bout constant blijven.  

 

 Brise Plus N DN50 Brise Plus N DN80 
Positie Troque lbf.ft Torque Nm Troque lbf.ft Torque Nm 
A 20 27.1 20 27.1 
B 15 20.3 15 20.3 
C 20 27.1 20 27.1 
D 20 27.1 20 27.1 
E 20 27.1 20 27.1 
F 20 27.1 20 27.1 
G 20 27.1 20 27.1 
H 15 20.3 15 20.3 
I 20 27.1 23 21.2 
J 20 27.1 20 27.1 
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APPENDIX 7; EU DECLARATION OF CONFORMITY 
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APPENDIX 8; EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 
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