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AFKORTINGEN 

Afkorting Benaming Omschrijving 

IS Inspectie Systeem testapparatuur 

MV Measuring Valve meetaansluiting 
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1 ALGEMEEN 

De Measuring Valve (MV) is een meetaansluiting welke wordt toegepast om een verbinding met een 
gasreduceerstation tot stand te brengen middels voor de gasindustrie bekende inspectiesystemen (IS). 
De MV wordt geplaatst op een lassok, onderdeel van het gasreduceerstation, en blijft hier onderdeel 
van. 

1.1 VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

Appendages, 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, e.e.a. in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. 

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 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 appendage in gebruik wordt genomen. Overmatige 
spanningen kunnen ontstaan als de apparatuur wordt overbelast, bv door leidingen die niet 
correct zijn ondersteund. 

Aanvullende systemen mogen niet worden gewijzigd of aangepast, zonder kennis van de 
bedrijfsomstandigheden en de toestemming van de verantwoordelijke leidinggevende. Zij 
dienen tevens op een wijze te worden gepositioneerd dat ze niet zullen dienen als leuningen voor 
handen of voeten. 

1.3 TOEPASSING 

MV is geschikt voor aardgas en wordt getest met lucht. Overleg met uw leverancier voor toepassing 
van MV in een ander medium dan aardgas. Contactgegevens zijn beschikbaar op de laatste pagina van 
deze gebruiksaanwijzing. 

2 OPSLAG 

Als de MV zonder de originele verpakking wordt opgeslagen, moeten alle open aansluitingen worden 
afgesloten i.v.m. vervuiling van buiten af. De MV mag in elke positie (op een deugdelijke manier) 
vervoerd worden. 
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3 MONTAGEVOORSCHRIFT 

Voor het plaatsen van de MV dient rekening gehouden worden met het volgende: 

• Vervuiling en vocht; monteer de MV bij voorkeur horizontaal en naar voren. 

• Bediening; monteer de MV zo dat te gebruiken meetapparatuur kan worden aangesloten. 

• Plaats in het gasreduceerstation en het type MV is mogelijkerwijs gespecificeerd. Uw fabrikant 
van testapparatuur kan u hierover informeren.  

Verbinding van lassok met de MV is bijvoorbeeld mogelijk door toepassing van een nippel welke dient 
te zijn uitgevoerd met een G ¼ (DIN 3852-2/11) schroefdraad. Het lijmen van de koppelingen wordt 
afgeraden mede omdat lijmresten de werking van de MV zouden kunnen beïnvloeden. 

4 IN- EN UITBEDRIJFNAME 

Voor het verbinden van uw testapparatuur met het gasreduceerstation middels de MV, kunnen 
separate procedures van toepassing zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw testapparatuur.  

Voor gebruik van de MV dient de beschermkap te worden verwijderd, en na gebruik te worden 
teruggeplaatst.  

5 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Het onderhoud van de MV is nagenoeg nihil. De weke delen (rubberen O-ring, 1 stuks) hebben een te 
verwachten levensduur van 20 jaar onder normale gebruiksomstandigheden. Overleg met uw 
leverancier hoe het vervangen van weke delen dient te worden uitgevoerd. Contactgegevens zijn 
beschikbaar op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing. 
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6 VARIANTEN EN SPECIFICATIES 

6.1 MV 04 

Aansluiting gasreduceerstation G ¼ (DIN 3852-2) 

 

 

 

Aansluiting testapparatuur  Koppelstuk IS 

Medium Aardgas  

Nominale doorlaat  DN 4 

Drukklasse PN 25 

Gebruikstemperatuur -30°C - 60°C 

PED categorie Art. 4, lid 3 

Artikelcode PAR00 MV04 Type label 

 

Figuur 1, afmetingen MV04 

6.2 MV 10 

Aansluiting gasreduceerstation G ¼ (DIN 3852-2) 

 

 

Aansluiting testapparatuur Koppelstuk IS 

Medium Aardgas 

Nominale doorlaat DN 10 

Drukklasse PN 25 

Gebruikstemperatuur -30°C - 60°C 

PED categorie Art. 4, lid 3 

Artikelcode PAR00 MV10 Type label 

 

 

Figuur 2, afmetingen MV10 
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7 VEEL VOORKOMENDE MONTAGE TOEPASSINGEN 

 

 

 

Figuur 3, voorbeeld toepassing MV 

Positie 1 (figuur 3) laat zien wat een veelvoorkomende toepassing van MV10 is; meetaansluiting 
ingangszijde van het gasreduceerstation. 

Positie 2 (figuur 3) laat zien wat een veelvoorkomende toepassing van MV04 is; meetaansluiting 
uitgangszijde van het gasreduceerstation. 

 

8 TYPEGOEDKEUR 

MV04 en MV10 zijn op sterkte doorgerekend conform AD2000-Merkblätter. Tevens wordt voldaan 
aan de essentiële eisen voor drukapparatuur conform PED 2014/68/EU. Het product komt niet in 
aanmerking voor CE markering. 
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9 TESTCERTIFICAAT 
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