
SUPPLEMENT HANDLEIDING 
BLAUWE LIJN S4600 ST ADV druk(verschil)meters en Afpersset ADV

S4601 ST ADV en S4610 ST ADV 
Van de S4601 ST en S4610 ST druk(verschil)meters is ook een ADV uitvoering verkrijgbaar met een geïntegreer-
de drukadapter. De functionaliteit en menustructuur van de S4601 ST ADV en S4610 ST ADV zijn volledig gelijk 
aan de modellen zonder ADV. Wij verwijzen u hiervoor naar de handleiding van de S4600 ST-serie.
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Aansluiting voor drukgever
Met 1/8 buitendraad voor optionele 
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Aansluiting voor onderdruk
(8 mm, voorzien van 2 O-ringen 
en schroefdraad)

KRAAN
De kraan kan volledig open of dicht 
worden gedraaid om de leiding op de 
juiste testdruk te houden of de druk te 
laten ontsnappen. 

In de laatste slagen van het dicht-
draaien verandert de functie van de 
kraan in een fijnregeling, waarmee 
de testdruk zeer nauwkeurig kan 
worden bepaald. Met deze functie is 
het mogelijk om de testdruk enigszins 
te verlagen en/of te verhogen.

Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een 
lekdichtheidstest bij de gasmeter 
(met werkdruk) komt de fijnregeling 
van pas. Hiermee is het mogelijk de 
testdruk zodanig af te stellen dat deze 
gelijk is aan de druk na de gaskraan 
en vast te stellen of deze gaskraan 
volledig afsluit en de dichtheidstest 
hierdoor niet wordt beïnvloed.
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Afpersset ADV
De Afpersset ADV is speciaal bedoeld voor gebruik i.c.m.  
de S4601 ST ADV en S4610 ST ADV druk(verschil)meters  
of de CAPBs sens PS22, omdat deze modellen zijn voorzien  
van de geïntegreerde drukadapter. Met de set wordt dus 
geen losse drukadapter geleverd.

In de set vindt u alles wat u nodig heeft om een lekdicht-
heidstest uit te voeren, of een luchtdruk(verschil)schakelaar 
te controleren. De maximaal toepasbare druk bij deze set is 
1 bar.

Hou er bij gebruik van de Afpersset ADV in combinatie met de CAPBs sens PS22 rekening mee dat dit model 
niet voorzien is van een onderdrukaansluiting en daarmee niet geschikt is voor het meten van drukverschil. De 
S4601 ST ADV en S4610 ST ADV drukmeters zijn wel voorzien van een aansluiting voor onderdruk.

Samenstelling Afpersset ADV
�� Aluminium draagkoffer  
(met schuimvulling voor uw drukmeter)
�� Kunststof T-stuk Ø 8 mm
�� 1,5 meter vitrylslang
�� Conische afpersstop groot (³⁄4” - ⁵⁄4”) met 1 meter PU-slang  
en snelkoppeling
�� Conische afpersstop klein (1⁄2" - ³⁄4") met 1 meter PU-slang  
en snelkoppeling
�� Universele Ø 3 tot Ø 9 mm insteeknippel  
voor snelkoppeling
�� Blaasbalg met ventielen 
�� Nederlandstalige handleiding
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