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Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de PLEXOR®-aansluitslang te gebruiken. Bij het niet naleven van 
deze handleiding vervalt de aanspraak op garantie. 

1 Introductie 

De PLEXOR®-aansluitslang voor BMA 10 verbindt het PLEXOR®-testapparaat met de beveiligde 
meetkoppeling BMA 10 (zie tevens de handleiding van BMA 10). De beveiligde meetkoppeling BMA 10 
maakt evenals het PLEXOR®-testapparaat onderdeel uit van het PLEXOR® inspectiesysteem voor 
gasstations. Een wartelmoer zorgt voor gemakkelijk en veilig koppelen aan en loskoppelen van een 
gasstation. Bij het koppelen en loskoppelen kan geen gas ontsnappen.  

2 Specificatie en identificatie 

Artikelcode   : O20200 (slang)/O81000 (slangdeel zonder terugslagklep) 

  O20216 (slang)/O81010 (slangdeel met terugslagklep)    

Slanglengte   : 3 m 

DVGW-registratie  : DG-4513BM0086 

Drukklasse   : PN 16 

Nominale doorlaat  : DN 10 

Aansluitingen  : Rp 3/8 (zonder terugslagklep) / NPT 3/8 (met terugslagklep) 

Gebruikstemperatuur : -20 °C tot +60 °C 

Bedieningslevensduur : > 10.000x koppelen en ontkoppelen 

Materialen : Nippel/RVS, Slang/RVS flexibel, Montagering/POM, Afdichting/NBR DVGW-keur 

3 Veiligheidsmaatregelen 

Werk volgens de voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn. Voor het correcte gebruik van de 
PLEXOR®-aansluitslang voor BMA 10 dient u tevens de gebruiksaanwijzing te lezen van het PLEXOR®-
testapparaat dat u gebruikt in combinatie met de PLEXOR®-aansluitslang. 

4 Gebruik 

4.1 Koppelen 

Voer de volgende handelingen uit voor het koppelen van de PLEXOR®-aansluitslang aan de beveiligde 
meetkoppeling BMA 10: 

• Draai de beschermkap van BMA 10. 

• Draai de beschermdop uit de PLEXOR®-aansluitslang. 

• Draai de wartel van de PLEXOR®-aansluitslang op BMA 10 tot lichte weerstand voelbaar wordt (circa 4-
5 slagen/2 omwentelingen). 

• Sluit de andere zijde van de PLEXOR®-aansluitslang aan op het PLEXOR®-testapparaat. Raadpleeg 
hiervoor de gebruiksaanwijzing van het PLEXOR®-testapparaat. 

• Draai de wartel van de PLEXOR®-aansluitslang vervolgens handvast op BMA 10. 

Nu is een veilige verbinding tot stand gekomen tussen de PLEXOR®-aansluitslang en BMA 10. 
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4.2 Ontkoppelen 

Voer de volgende handelingen uit voor het ontkoppelen van de PLEXOR®-aansluitslang van de beveiligde 
meetkoppeling BMA 10: 

• Draai de wartel van de PLEXOR®-aansluitslang 4 á 5 slagen / 2 omwentelingen los van BMA 10. 

• Ontlucht het PLEXOR®-testapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het PLEXOR®-
testapparaat. 

• Draai de wartel van de PLEXOR®-aansluitslang volledig los en neem deze weg. 

• Draai de beschermkap op BMA 10. 

• Draai de beschermdop in de PLEXOR®-aansluitslang. 

• Controleer de stand van de schuif in de beveiligde meetkoppeling BMA 10, aan de hand van de stand 
van de standindicator in de beschermkap. In de bedrijfsstand behoort de standindicator voelbaar buiten 
de beschermkap te steken. 

5 Onderhoud 

De PLEXOR®-aansluitslang bestaat uit een flexibele slang, aan één einde voorzien van een slangdeel 
passend op BMA 10 en aan het andere einde voorzien van een insteeknippel passend in het PLEXOR-
testapparaat. Voor het onderhoud adviseert Wigersma & Sikkema het volgende: 

• Houd de PLEXOR®-aansluitslang schoon en droog. 

• Het slangdeel en de insteeknippel moeten niet gesmeerd worden. 

Bij lekkage in het slangdeel moet de O-ring worden vervangen door een reserve O-ring die door Wigersma & 
Sikkema standaard wordt meegeleverd met het PLEXOR®-testapparaat. De O-ring kan ook na besteld 
worden.  
 

 

 

 


