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Gasgestuurde drukregelaar  
met uniek ontwerp 

Het unieke ontwerp van de nieuwe gasgestuurde drukregelaar resulteert in een regelaar met snelle 

reactietijden, hoge nauwkeurigheid en stabiliteit over een groot stroom- en drukbereik. De stuurdrukregelaar 

is voorzien van een geïntegreerde voordrukregeling waardoor de regelaar inlaatdrukonafhankelijk is d.w.z. een 

stabiele uitlaatdruk houdt ook bij wisselende inlaatdrukken.

De RS350S is door zijn uitstekende dynamische eigenschappen inzetbaar in zowel distributienetwerken als 

afleveringsstations. Productie in Nederland gecombineerd met het modulaire ontwerp resulteert in korte 

levertijden. De RS350S wordt af fabriek standaard voorzien van een veiligheidsafslagklep die voorzien kan 

worden van een afslagsignalering. De regelaar wordt “plug & play” afgeleverd met klant specifieke 

instellingen.

Innovatieve insert 
(Europees patent aangevraagd)
De insert integreert klep, klepzitting en rolmembraan in één makkelijk 

uit te wisselen module. Dit heeft als groot voordeel dat revisie van de 

regelaar en wisseling van Kg-waarde éénvoudig uitgevoerd kan worden. 

Bovendien is de insert af fabriek gecontroleerd, waarmee de 

functionaliteit op locatie gewaarborgd is. Het wisselen van de insert kan 

binnen 15 minuten. De RS350S is leverbaar met 5 verschillende klepmaten 

waardoor met de DN50 regelaar een Kg-waarde wordt afgedekt van 185 

tot 1250 sm3/h. 

De voordelen van de gasdrukregelaar RS350S
• Bij wisseling van de insert slechts een kwartier uit bedrijf.

• Functie insert is af fabriek getest.

• Geen voorraad meer nodig van veel verschillende revisie onderdelen, slechts enkele inserts.

• Wisseling van Kg-waarde kan door slechts de insert te wisselen en is dus relatief goedkoop.

• De insert kan door Wigersma & Sikkema voor u worden gereviseerd (circulair).

• Regeling is voordruk onafhankelijk. 

• Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit.

• Eenvoudige “plug & play” installatie.

• Geluidsarm.
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Kwaliteit
Er worden componenten van hoge kwaliteit gebruikt 

om een zeer goede corrosiebescherming te 

waarborgen. Het gebruik van deze componenten 

verlengt de levensduur van de regelaar aanzienlijk. 

Afhankelijk van de toepassing kan de RS350S wel tot 

10 jaar zonder onderhoud. Alle gasdrukregelaars 

worden door Wigersma & Sikkema getest en 

ingeregeld op de wensen van de klant met PLEXOR®, 

ons unieke inspectiesysteem. Wigersma & Sikkema 

staat bekend om zijn korte levertijden en goede 

service.
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Technische gegevens

Regelaar

•  DN50-regelbehuizing: nodulair gietijzer GGG 40 

(EN_GJS400_15), met 40 μm epoxy primer en  

40 μm laklaag.

•  Membraanbehuizing: gecoat staal.

•  Klep as, montage- en meetleidingen: RVS.

•  Klepmateriaal, afdichtingen en membranen: NBR.

•  Flenzen volgens: EN 1092-2, PN16 of ANSI150.

•  Geschikt voor: aardgas, groen gas en koolstofdioxide.

•  Voorbereid op: waterstof.



Stuurdrukregelaar

• Behuizing: geanodiseerd aluminium.

• Montage- en meetleiding: RVS.

• Snijringkoppelingen: staal met zink-nikkel laag.

• Ventielmateriaal, afdichtingen en membranen: NBR.

• Ingebouwd filterelement: RVS van 10 μm.

Veiligheidsafslagklep (VAK)

• Behuizing: gecoat aluminium.

• Snijringkoppelingen: staal met zink-nikkel laag.

• Ventielmateriaal, afdichtingen en membranen: NBR.
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Selectietool
Voor de selectie van de gasdrukregelaar kunt u gratis gebruikmaken van onze online selectietool:

www.wigersma-sikkema.com/selectietool/

Op de achterkant van deze folder vindt u een bestelmatrix waarmee u eenvoudig het 

artikelnummer kunt bepalen.

Gebruiksomstandigheden
• Inlaatdruk: van 0,5 tot 16 bar.

• Uitlaatdruk: van 0,02 tot 6,4 bar.

• Inlaatdruk stuurdrukregelaar: 300 mbar boven uitlaatdruk.

• Minimum drukverschil inlaat- en uitlaatdruk: 0,5 bar.

• Omgevingstemperatuur: van -20 tot +60° C.



Specificaties

                                                      Pd  ≥ 50 mbar     Pd  < 50 mbar Eenheid

Standaardwaarden
Nauwkeurigheidsklasse AC (EN 334) 2,5 5 %

Sluitdrukklasse SG (EN 334) 5 10 %

Hysterese < 0,4 < 1 %

Sluitdrukgebied klasse SZ < 1 < 1 %   

Verloop uitlaatdruk bij inlaatdrukvariatie 

van 8 naar 1,5 bar bij Qmax + 0,5 + 1 %

Starttijd vanuit nulverbruik < 0,2 < 0,2 s

Opentijd van 0-100 % klepslag < 2 < 2 s

Sluittijd van 100-0 % klepslag < 1 < 1 s

Overshoot bij klepslag van 100-0 %  

binnen sluittijd < 10  < 20 %

Undershoot bij klepslag van 0-100 %  

binnen opentijd < 10  < 20 %

Gassnelheid in uitlaatflens < 150 < 150 m/s

AG overdruk veiligheidsafslagklep 2,5 5 %

AG onderdruk veiligheidsafslagklep                          10  20 %

Aanvullende specificaties uitvoering RS350S AF*
Sluittijd van 100-0 % klepslag: 

DN50 < 0,5 < 0,5 s

Overshoot bij klepslag van 100-0 %  

binnen sluittijd < 10  < 10 %

Om correcte werking bij een snelle verandering van de hoeveelheid gas (Q) die door de regelaar stroomt te 

waarborgen, dient rekening gehouden te worden met het dynamische regelgedrag van de regelaar.

*  De RS350S AF is specifiek ontworpen voor gebruik in afleverstations waarbij een minimale overshoot en een dynamische 

sluitdruk vereist is.

Capaciteit
Nominale     Klepdiameter Kg-waarde Bouwlengte (mm)

maat   (mm) voor aardgas** (sm3/h) tolerantie ±2mm

DN 50 17,5 185       230***

 22,5 440   

 27,5    640    

 37,5 1000    

 42,5 1250   

**   bij 15° C en 1.01325 bar                  ***  Met gebruik van vulring: 254mm
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Bestelmatrix

Aan de informatie uit de brochure kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden. Zet- en drukfouten 

voorbehouden. PLEXOR® is een geregistreerde 

handelsnaam van Wigersma & Sikkema

Het artikelnummer bestaat uit een letter en cijfer en een samengesteld getal  

van zes posities.

Type Groep 

D4 RS350S

  A = Toepassing

  1 afleverstation (AF*)

  2 distributiestation

  3 afleverstation zonder VAK (AF*)

  4 distributiestation zonder VAK

   B =  Aansluitdiameter en klepdiameter

   1 DN50 V17,5  (Kg-waarde 185)

   2 DN50 V22,5  (Kg-waarde 440)

   3 DN50 V27,5  (Kg-waarde 640)

   4 DN50 V37,5  (Kg-waarde 1000)

   5 DN50 V42,5  (Kg-waarde 1250)

    C = uitlaatdruk

    1 25-50 mbar (distributie)

    2 50 - 100 mbar (distributie)

    3 100-200 mbar (distributie / aflevering)

    4 200 - 400 mbar (distributie / aflevering)

    5 0,4-0,8 bar (distributie / aflevering)

    6 0,8-1,6 bar (distributie / aflevering)

    7 1,6-3,2 bar (distributie / aflevering)

    8 3,2 - 6,4 bar (distributie / aflevering)

    9 25-100 mbar (aflevering)

     D = positie stuurdrukregelaar

     1 rechts

     2 links

     3 anders

      E=XX

      00 NL

      10 DE

      20 EN

Groep  A B C D E = Uw productnummer

D4 2 4 2 2 00 = (Voorbeeld: Productnummer 

D4242200 is een RS350S gasdrukregelaar voor een distributiestation, DN50 V37,5, 

50-100 mbar, links, Nederlands)

*  De RS350S AF is specifiek ontworpen voor gebruik in afleverstations waarbij een minimale 

overshoot en een dynamische sluitdruk vereist is.
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