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1 Projectvoering 

 Aanleiding 

Op verzoek van Wigersma & Sikkema B.V. heeft Qirion EC op 16 en 17 maart 2022 in de Test Faciliteit Gas (TFG) 

te Amsterdam een serie aan functionele testen uitgevoerd op een RS350S DN 50 PN 16 regelaar voorzien van een 

22,5 mm insert. De aangeleverde regelaar heeft als serienummer 35000388 en is afgestemd op distributie (niet op 

aflevering). Dit op basis van het door netbeheerder Fluvius aangeleverde Test Programma Drukregelaar V2022, 

welke in de bijlage is opgenomen. 

 Doel 

Het doel van deze testen is een toets te doen op de functionele werking van deze regelaar bij inlaatdrukken van 1 

en 7 bar en uitlaatdrukken van 100 en 21 mbar. Daarbij wordt de regelnauwkeurigheid, de reactiesnelheid en de 

inlaatdrukgevoeligheid van de RS350S bepaald. 

 Aanpak en randvoorwaarden testen 

Om de gewenste inlaatdruk van 1, 2,5 en 7 te verkrijgen, wordt gebruik gemaakt van de gemodificeerde Fisher 298 

regelaar, welke onderdeel is van de inlaatzijde van de teststraat. De regelaar is voorzien van een elektronische 

stuurdrukregelaar, waarmee op afstand het setpoint en de slope (snelheid waarmee naar dit setpoint toe wordt 

bewogen) kan worden opgegeven. 

 

De capaciteitstoename en afname wordt geregeld via op afstand stuurbare afsluiters, welke aan de uitlaatzijde van 

de teststraat gemonteerd zitten. Hierbij kan de stand en de slope worden opgegeven. Momenteel is het mogelijk om 

circa 4.000-5.000 m3(n)/h aan aardgas via de TFG het Amsterdamse gasnet in te voeden, voordat de uitlaatdruk te 

hoog oploopt. Deze mag niet hoger worden dan 120 mbar. 

 

Voor het uitvoeren van de 100 mbar testen is het noodzakelijk om prioriteit te krijgen over het Amsterdamse gasnet, 

welke op 100 mbar wordt bedreven. Door de setpoint van de regelaar circa 10 mbar hoger in te stellen dan de 

heersende netdruk komt voldoende testcapaciteit beschikbaar. De gebruikte setpoint is ingesteld op 109 mbar(o). 

Deze waarde is ingesteld bij een inlaatdruk van 2,5 bar en een capaciteit van 5% van de maximale capaciteit. 

 

Om de gewenste druk van 21 mbar te kunnen verkrijgen, wordt gebruik gemaakt van een ejecteursysteem. Hierbij 

wordt op hoge snelheid een gasstroom van 8 bar direct in de uitlaatstroom geïnjecteerd. Deze injectie zorgt voor 

een drukdaling aan de achterzijde van de te testen regelaar. Deze injectie gaat echter wel ten koste van de 

beschikbare testcapaciteit. In paragraaf 2.4 staat een gedetailleerde beschrijving van de werking van de ejector. 
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2 Testopstelling 

 Inbouwconfiguratie 

Voor deze test wordt gebruik gemaakt van de DN200 teststraat en zowel de kleine meetstraat (Qmax ~1700 m(n)
3/h 

de grote meetstraat (Qmax ~8000 m(n)
3/h). Aan de voorzijde wordt de regelaar aangesloten met een DN50 pijpstuk. 

Aan de uitlaatzijde wordt vanaf de regelaar verwijdt naar DN150 en vervolgens naar DN200, waarbij de header op 

>5D zit van het laatst verstorende element. In de bijlage is een P&ID opgenomen van de gehele opstelling. 

 

 

 TFG drukmeetlocaties 

Ten behoeve van deze test wordt op meerdere punten de druk in de gasstroom gemeten: 

 

1. Aan de inlaatzijde van de DN200 teststraat (Pu) 

2. Op de stuurdrukregelaar (Pup en Pm) (optioneel) 

3. Op de header op minimaal 5D rechte afstand van uitlaatzijde van de testregelaar, waar de meetleiding 

richting de pilot op is aangesloten (Pd) 

4. Aan de uitlaatzijde van de TFG ten behoeve van de Liander gasnetbewaking (Pd,net) 

2.2.1 Drukmeetpunt inlaatzijde (Pu) 

Voor het meten van de inlaatdruk (Pu) wordt gebruik gemaakt van een ABB 216GS drukopnemer met een ingestelde 

range van 0-10bar. De meetwaardes worden digitaal vanuit de opnemer zelf uitgelezen. 

2.2.2 Drukmeetpunt hulpdruk (Pup) 

Voor het meten van de hulpdruk (Pup) wordt gebruik gemaakt van een ABB 216GS drukopnemer met een ingestelde 

range van 0-400mbar. De meetwaardes worden digitaal vanuit de opnemer zelf uitgelezen. Deze meting is op 

verzoek van W&S gedaan voor interne doeleinden en is daarom ook niet in dit rapport weergegeven. 

2.2.3 Drukmeetpunt stuurdruk (Pm) 

Voor het meten van de stuurdruk (Pm) wordt gebruik gemaakt van een ABB 216GS drukopnemer met een ingestelde 

range van 0-400mbar. De meetwaardes worden digitaal vanuit de opnemer zelf uitgelezen. Deze meting is op 

verzoek van W&S gedaan voor interne doeleinden en is daarom ook niet in dit rapport weergegeven. 

2.2.4 Drukmeetpunt headerdruk (Pd) 

Voor het meten van de headerdruk (Pd) wordt gebruik gemaakt van een ABB 216GS drukopnemer met een 

ingestelde range van 0-400mbar. De meetwaardes worden digitaal vanuit de opnemer zelf uitgelezen. 

stuurdruk hulpdruk headerdruk 
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2.2.5 Drukmeetpunt netdruk (Pd,net) 

Voor het meten van de netdruk wordt gebruik gemaakt van een ABB 216GS drukopnemer met een ingestelde range 

van 0-400mbar. De meetwaardes worden digitaal vanuit de opnemer zelf uitgelezen. Deze meting wordt gebruikt 

als Liander gasnet bewaking en bepaald de maximaal toegelaten capaciteit door het TFG testsysteem. 

 TFG capaciteitsregeling (Regelafsluiters 31 en 32) 

Voor het meten en regelen van de capaciteitsvraag wordt gebruik van een Bronkhorst High Tech INFLOW 

massaflowmeter (08) en (09) in combinatie met een Schubert & Salzer Ball-Sector regelafsluiters (31) en (32). De 

maximale capaciteit van de capaciteit kleine meter is 1.700m(n)
3/h en van de grote 8.000m(n)

3/h. 

 Ejecteur systeem ten behoeve van onderdruk 

Zoals eerder vermeld, heeft de TFG een directe aansluiting op het 100 mbar net van Amsterdam. Echter om ook 

met lagere uitlaatdrukken te kunnen werken, dient de uitlaatdruk kunstmatig te worden verlaagd. Dit wordt gedaan 

via een ejecteur, welke zich net voor het koppelpunt met het Amsterdamse gasnet bevindt. Vanaf de inlaatzijde 

wordt een deel van het gas, met een druk van 8 bar, via een bypass naar de ejecteur geleidt. Door dit gas met hoge 

snelheid in het uitlaatzijdig deel van de teststraat in te injecteren wordt een Venturi effect gecreëerd.  

 

 

 

Figuur 1 Detail ejecteursysteem (paarse leiding) met voeding vanuit de inlaatzijde en inspuitpunt aan de 

uitlaatzijde 

 

Via regelafsluiter (42) kan meer of minder gas via de ejecteur worden geïnjecteerd. Hoe hoger de hoeveelheid 

geïnjecteerd gas des te lager de te halen onderdruk. De toepassing van de ejecteur kent echter wel beperkingen. 

Een van deze beperkingen is dat, gezien relatief veel gas nodig is om onderdruk te creëren, de beschikbare 

capaciteit van het Amsterdamse gasnet al deels wordt opgevuld door het gas uit de ejecteur. Hierdoor neemt de 

netdruk in het net toe en blijft minder capaciteit over om door het te testen object te leiden. Ook zorgt de injectie van 

gas in de uitlaatzijde voor een grillig drukpatroon. Deze is niet zo stabiel als bij de reguliere testen met 100 mbar. 

Dit is ook weer terug te zien in de onderstaande grafiek en in de meetgegevens.  

 

 

Figuur 2 verschil in stabiliteit uitlaatdruk richting het Amsterdamse gasnet met en zonder gebruik van het 

ejecteursysteem; met ejecteur wordt uitlaatdruk hoger en grilliger in vorm 

Ejecteursysteem 
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3 Testresultaten 

 Test 1: Bepaling Regelnauwkeurigheid testregelaars 

Tijdens deze test is de regelnauwkeurigheid van de regelaar bepaald. De gasvraag uit het net wordt met constante 

snelheid opgevoerd van 0 naar Qmax middels TFG capaciteitregelklep (31) of (32). Vervolgens wordt de gasvraag 

weer met constante snelheid teruggebracht van Qmax naar 0 met dezelfde klep. Tijdens de meting wordt de capaciteit 

met TFG referentiemeters (07) of (09) geregistreerd, de inlaatdruk met druksensor (Pu), de headerdruk met 

druksensor (Pd) en de netdruk met druksensor (Pd,net) gelogd. Daarnaast is ook de hulpdruk (Pup) en de stuurdruk 

(Pm) gelogd. 

 

De test is uitgevoerd bij een voordruk van 1 bar en van 7 bar, welke aangeleverd en geregeld wordt met TFG 

drukregelaar (16). 

 

Reminder: Om prioriteit te hebben op het reguliere lagedruk gasnet van Amsterdam, welke op 100 mbar wordt 

bedreven, wordt de ingestelde uitlaatdruk van de te testen regelaar op circa 109mbar gezet i.p.v. de in het test 

programma genoemde 100 mbar. 

3.1.1 Regelnauwkeurigheid bij Pu = 1 bar en Pd = 100 mbar 

 

Figuur 3 Regelnauwkeurigheid regelaar bij inlaatdruk van 1 bar en een uitlaatdruk van 109 mbar 

 

Capaciteit (Qn) 
[m3(n)/h] 

Uitlaatdruk (Pd) oplopend 
[mbar]  

Uitlaatdruk (Pd) aflopend 
[mbar]  

0 109,4 109,5 

50 109,2 109,7 

100 109,2 109,4 
150 108,9 109,3 

200 108,9 109,2 

250 108,6 109,2 

300 108,3 109,1 

350 107,7 109,2 
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3.1.2 Regelnauwkeurigheid bij Pu = 7 bar en Pd = 100 mbar 

 

Figuur 4 Regelnauwkeurigheid regelaar bij inlaatdruk van 7 bar en een uitlaatdruk van 109 mbar 

 

Capaciteit (Qn) 
[m3(n)/h] 

Uitlaatdruk (Pd) oplopend 
[mbar]  

Uitlaatdruk (Pd) aflopend 
[mbar]  

0 109,4 109,5 

200 109,3 109,6 

400 109,3 109,5 

600 109,0 109,4 
800 108,6 109,1 

1000 108,4 108,9 

1200 107,8 108,5 

1400 107,6 108,4 

1600 107,7 108,1 
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3.1.3 Regelnauwkeurigheid bij Pu = 1 bar en Pd = 21 mbar 

 

Figuur 5 Regelnauwkeurigheid regelaar bij inlaatdruk van 1 bar en een uitlaatdruk van 21 mbar* 

 

Capaciteit 
[m3(n)/h] 

Uitlaatdruk oplopend 
[mbar(o)]  

Uitlaatdruk aflopend 
[mbar(o)]  

0 21,7 21,7 

50 21,4 21,5 

100 21,2 21,3 

150 22,1 21,4 
200 21,8 21,0 

250 21,2 21,5 

300 21,5 21,3 

350 21,3 21,4 

 
 
*) Het grillige verloop van de grafiek is volledig toe te schrijven aan fluctuaties van het achterliggende net. Deze 
fluctuaties ontstaan vanwege het inspuiten van 8 bar gas om de gewenste onderdruk van 21 mbar te verkrijgen.  
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3.1.4 Regelnauwkeurigheid bij Pu = 7 bar en Pd = 21 mbar 

 

Figuur 6 Regelnauwkeurigheid regelaar bij inlaatdruk van 7 bar en een uitlaatdruk van 21 mbar 

 

Capaciteit 
[m3(n)/h] 

Uitlaatdruk oplopend 
[mbar]  

Uitlaatdruk aflopend 
[mbar]  

0 21,5 21,2 

200 21,3 21,0 

400 21,6 21,3 

600 22,5 21,5 
800 21,5 22,2 

1000 22,4 22,2 

 

Opmerking bij laatste test (7 bar – 21 mbar): 

De gehaalde capaciteit is niet de maximale capaciteit die de regelaar kon leveren. Op het moment van testen was 

er niet voldoende capaciteit in het net beschikbaar om het gehele regelbereik bij Pu = 21 mbar te halen. Oorzaak 

was de hoeveelheid gas, dat nodig was om de benodigde onderdruk te verkrijgen voor deze test. 

  

Verwachte 

Qmax 
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 Test 2: Bepaling reactiesnelheid regelaar 

Bij deze test is gekeken naar de reactiesnelheid van de testregelaar, en daarmee naar de optredende sluitdruk bij 

het normaal sluiten van een afsluiter, dat opgegeven is als 10 sec, en het snel sluiten van een afsluiter, dat 

opgegeven is als <2sec. De test wordt uitgevoerd bij zowel 1bar als 7bar en bij 20% van de maximale capaciteit van 

de regelaar bij deze drukken. Per inlaat-/uitlaatdruk wordt de test drie keer uitgevoerd. 

 

Opmerking: Voor de normale sluiting wordt gebruik gemaakt van de minimale sluittijd van de regelafsluiters, welke 

voor de kleine rond de 10 seconden ligt en de grote rond de 16 seconden. Voor de snelle sluiting wordt gebruik  

gemaakt van een DN400 veiligheidsafsluiter, welke onderdeel is van de teststraat. Hierbij vindt de sluiting in minder 

dan 1 seconde plaats. Het volume tussen de regelaar en deze veiligheidsafsluiter is circa 0,7 m3(n). 

 

In tabelvorm zijn ook de belangrijkste uitlaatdrukwaardes weergegeven welke zijn opgetreden gedurende de 

testen, namelijk de maximale druk na sluiten en de minimale druk na openen van de afsluiter. 

3.2.1 Reactiesnelheid bij Pu = 1 bar en Pd  = 100 mbar 

 

Figuur 7 Reactiesnelheid bij normaal sluiten (10 sec) Pu=1 bar; Pd = 109 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 110,0 113,9 108,5 

2 110,1 113,6 109.0 
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Figuur 8 Reactiesnelheid bij snel sluiten (<2 sec) Pu = 1 bar; Pd = 109 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 110,0 123,8 109,4 

2 110,1 124,0 104,8 

3 110,3 124,0 109,9 
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3.2.2 Reactiesnelheid bij Pu = 7 bar en Pd = 100 mbar 

 

Figuur 9 Reactiesnelheid bij normaal sluiten (10 sec) Pu=7 bar; Pd = 110 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 110,0 114,0 108,6 

2 110,0 114,0 109,5 

3 109,8 114,0 109,4 
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Figuur 10 Reactiesnelheid bij snel sluiten (<2 sec) Pu = 7 bar; Pd = 110 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 109,8 140,2 103,6 

2 109,9 139,8 100,0 

3 109,9 139,8 101,7 
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3.2.3 Reactiesnelheid bij Pu = 1 bar en Pd = 21 mbar  

 

Figuur 11 Reactiesnelheid bij normaal sluiten (10 sec) Pu=1 bar; Pd = 21 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 21,9 26,5 20,2 

2 21,4 26,2 15,6 

3 21,2 25,8 13,2 
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Figuur 12 Reactiesnelheid bij snel sluiten (<2 sec) Pu = 1 bar; Pd = 21 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 21,5 47,3 9,1 

2 21,7 46,7 9,1 

3 21,6 47,0 11,0 
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3.2.4 Reactiesnelheid bij Pu = 7 bar en Pd = 21 mbar  

 

Figuur 13 Reactiesnelheid bij normaal sluiten (10 sec) Pu=7 bar; Pd = 21 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 21,3 24,9 10,8 

2 22,0 23,4 11,0 

3 21,9 23,7 12,8 
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Figuur 14 Reactiesnelheid bij snel sluiten (<2 sec) Pu = 7 bar; Pd = 21 mbar 

 

Meting Pd voor sluiten 

[mbar] 

Pd,max na sluiten 

[mbar] 

Pd,min  na openen 

[mbar] 

1 21,9 51,6 10,6 

2 21,9 51,4 14,4 

3 21,6 51,5 13,6 
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 Test 3: Bepaling inlaatdrukgevoeligheid regelaar 

Bij deze test is de gevoeligheid van de regelaar bepaald bij veranderende voordruk. Hierbij is de regelaar ingesteld 

op 50% Qmax, bij een maximale voordruk van 7 bar, en vervolgens is de inlaatdruk langzaam teruggebracht naar 0 

bar.  

3.3.1 Inlaatdrukgevoeligheid bij een uitlaatdruk (Pd) van 100 mbar 

 

 

Figuur 15 Inlaatdrukgevoeligheid van de uitlaatdruk bij dalende inlaatdruk (stippellijn is volledig geopende 

klep) Pd=109,6 bar 

 

Inlaatdruk Pu 
[bar] 

Uitlaatdruk Pd 
[mbar] 

Capaciteit Qn 
[m3(n)/h] 

7,0 109,6 890 

6,5 109,6 842 

6,0 109,6 827 
5,5 109,5 840 

5,0 109,5 861 

4,5 109,5 845 

4,0 109,5 845 

3,5 109,4 847 
3,0 108,0 778 

2,5 106,2 668 

2,0 104,3 559 

1,5 102,9 444 

1,0 101,7 327 
0,5 100,8 190 

0,123 99,7 0 
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3.3.2 Inlaatdrukgevoeligheid bij een uitlaatdruk (Pd) van 21 mbar 

 

 

Figuur 16 Inlaatdrukgevoeligheid van de uitlaatdruk bij dalende inlaatdruk (stippellijn is volledig geopende 

klep) Pd=21 bar 

 
Inlaatdruk Pu 

[bar] 
Uitlaatdruk Pd 

[mbar] 
Capaciteit Qn 

[m3(n)/h] 
7,0 21,5 881 

6,5 21.8 761 

6,0 21,7 795 

5,5 21,8 803 

5,0 22,1 725 
4,5 21,9 780 

4,0 21,8 839 

3,5 21,6 844 

3,0 20,9 787 

2,5 19,8 675 
2,0 16,7 554 

1,5 15,7 445 

1,0 13,1 320 

0,5 10,2 133 

0,037 5,0 0 

 
Opmerking: Het creëren van de benodigde onderdruk via onze ejecteur gaat helaas gepaard met fluctuaties in de 
onderdruk. Dit vertaalt zich in een grilliger patroon van zowel de uitlaatdruk van de regelaar en de capaciteit. 
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5. Conclusie 

Uit de gevonden meetresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Regelnauwkeurigheid: 

Uit de regelnauwkeurigheidstesten bij zowel een inlaatdruk van 1 bar als bij 7 bar en een uitlaatdruk van 21 en 100 

(110) mbar vallen de gemeten uitlaatdrukken over het gehele regelbereik1) binnen de gestelde 

nauwkeurigheidsklasse van 2,5% voor uitlaatdrukken >50 mbar en 5% voor uitlaatdrukken < 50 mbar. 

 

1) Bij de test van 7 bar inlaatdruk en 21 mbar uitlaat druk, kon helaas niet het gehele bereik worden gemeten door 

een tekort aan capaciteit, echter uit het gemeten verloop is met voldoende zekerheid te voorspellen dat de 

nauwkeurigheidsklasse over het gehele bereik ook binnen de grenzen zal blijven. 

 

Reactiesnelheid: 

Uit de reactiesnelheidstesten is gebleken dat bij normaal sluiten (circa 10 seconden) de uitlaatdruk in de testen met 

110 mbar binnen de gestelde sluitdrukklasse van 5% vallen. Bij de testen met een uitlaatdruk van 21 mbar is een 

kleine overschrijding van de sluitklasse van 10% waargenomen tijdens de test met 1 bar inlaatdruk. De grilligheid 

van de uitlaatdruk door toedoen van onze ejecteur voor onderdrukken, is hier hoogstwaarschijnlijk debet aan. Bij 

een inlaatdruk van 7 bar viel de sluitdruk wel binnen de grenswaarde van 10%. 

 

De gevonden waardes bij snel sluiten lagen wel hoger dan de genoemde waarde. Rekening houdend met de 

werkelijke sluitsnelheid van <1s en het beperkte inhoud van het net aan de uitlaatzijde (Circa 0,7 m3), zijn deze 

waardes niet onredelijk. 

 

Inlaatdrukgevoeligheid: 

Het gevonden verloop tussen een inlaatdruk tussen 7 bar (startwaarde) en volledige klepopening (circa 3,5 bar) ligt 

op 0,2% voor de 110 mbar testen en op 0,4% voor de 21 mbar testen. Daarbij binnen de gestelde verloopklasse 

valt van respectievelijk 0,5% en 1,0%.  
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Bijlage 

Bijlage A – P&ID testopstelling 

 

Figuur 17 Stromingsschema voor 100 mbar testen 

 

Paars: 8 bar; lila: 1-7 bar; roze: 100 mbar; geel: drukloos 

 

 

Figuur 18 Stromingsschema voor 21 mbar testen m.b.v. de ejecteur 

 
Paars: 8 bar; lila: 1-7 bar; roze: 100 mbar; oranje: 21 mbar; geel: drukloos   
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Bijlage B – Kalibratiegegevens toegepaste sensoren 

Sensor type range Nauwkeurigheid Serienummer meetwaarde Kalibratie 

datum 

PT08 ABB 261AS  0-10 bara 0,1% 6505006661 1 per sec 5-11-2020 

PT07 ABB 261GS 0-10.000 mbarg 0,1% 6600101218 1 per sec 5-11-2020 

TFG1LD ABB 261GS 0-400 mbarg 0,1% 6600101220 1 per sec 21-11-2020 

TFG1MD ABB 261GS 0-2500 mbarg 0,1% 6600101223 1 per sec 22-11-2020 

TFG2LD ABB 261GS 0-400 mbarg 0,1% 6600118489 1 per sec 21-11-2020 

TFG2MD ABB 261GS 0-2500 mbarg 0,1% 6600118490 1 per sec 22-11-2020 

TFG3LD ABB 261GS 0-400 mbarg 0,1% 6600101219 1 per sec 21-11-2020 

TFG4LD ABB 261GS 0-400 mbarg 0,1% 6600101221 1 per sec 21-11-2020 

TFG5HD ABB 261GS 0-10 barg 0,1% 6600094485 1 per sec 21-11-2020 

TFG6HD ABB 261GS 0-10.000 mbarg 0,1% 6600101216 1 per sec 21-11-2020 

PT02 ABB 261GS 0-400 mbarg 0,1% 6600101221 1 per sec 5-11-2020 

FT07 Bronkhorst 

INFLOW 

0-1300 Nm3/h 1,0% FS M16200011B 1 per sec 16-3-2020 

FT09 Bronkhorst 

INFLOW 

0-8000 Nm3/h 1,0% FS 160181215203D1 1 per sec 26-4-2020 

 
specificatie regelafsluiter en veiligheidsafsluiter: 
 

Nr. Afsluiter Merk en type Diameter Sluittijd 
25 Veiligheidsafsluiter Wouter Witzel vlinderklep, type EVFL DN400 <1 seconden 

31 Regelafsluiter Schubert & Salzer Ball-Sector DN150 ±10 seconden 

32 Regelafsluiter Schubert & Salzer Ball-Sector DN250 ±16 seconden 

 

 

Bijlage C – Specficaties W&S RS350S regelaar 
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Bijlage D – Testprogramma Drukregelaar V2022 (Fluvius) 
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