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Een absolute ommekeer in het gebruik van 
gasblazen voor gasleidingen in het 100/200 mbar 
deelnet, DN 60 - DN 300

Zoals bekend wordt voor het tijdelijk afsluiten van 
gasleidingen in het 100/200 mbar deelnet in verband 
met reparaties en/of inbouw van T-stukken, overwegend 
gebruik gemaakt van gasblazen.

VOORDELEN MDS B500 AFSLUITBAL

Zéér sterke constructie
MDS afsluitballen worden op een unieke wijze vervaardigd 
uit een combinatie van hoogwaardige materialen waardoor 
een zeer sterke constructie ontstaat.
De MDS afsluitbal kan bij normaal gebruik niet klappen en 
is aanzienlijk minder gevoelig voor beschadigingen door 
boorspanen en scherpe buisdelen dan de conventionele 
gasblaas.

Zéér veilig
MDS afsluitballen hebben in de relatie oppompdruk/
barstdruk een veiligheidsfaktor 3.

Géén dubbele blazen meer
Logistiek een groot voordeel. Door de zeer hoge 
schuifweerstand in combinatie met een in verhouding 
hoge oppompdruk van 1,5 bar voor alle diameters t/m 
300 mm, zijn MDS afsluitballen in enkelvoudige uitvoering 
gegarandeerd geschikt voor een werkdruk in de leiding 
van 200 mbar. Het schuifmoment ligt zelfs in kunststof 
leidingen met een gladde wand boven de 500 mbar. De 
MDS B500 afsluitbal biedt derhalve een dusdanig grote 
mate van zekerheid, dat het gebruik van dubbele blazen 
achterwege kan blijven.

Géén plooivorming meer
Absoluut geen plooivorming meer binnen het aangegeven 
diameterbereik. Het oppervlak van de buitenmantel is 
homogeen. Stiknaden en maasvormige constructies 
vanwege een weefsel ontbreken, waardoor altijd een 
perfecte afdichting op de binnenwand ontstaat.

Géén lekgas meer
Het lekgas in leidingen met een redelijk schone wand is 
0 l/min

MDS B500 afsluitbal

Voor gebruik met BZA-P3 apparatuur

Multi-dimensioneel
De MDS B500 afsluitballen zijn geschikt voor twee 
opeenvolgende buisdiameters volgens onderstaande tabel:

MDS B500 afsluitbal

Grotere maten op verzoek leverbaar

d = met drukmeting
s = standaard zonder drukmeting

Type Maat Maatbereik in mm

 MDS B500-0 s 0 50

 MDS B500-1 s 1  60 - 80  

 MDS B500-2 s 2   80 - 120  

 MDS B500-3 s 3  120 - 170  

 MDS B500-4 s 4  140 - 215  

 MDS B500-5 s 5  190 - 270  

 MDS B500-6 s 6  240 - 315

 MDS B500-0 d 0 50

 MDS B500-1 d 1 60 - 80

 MDS B500-2 d 2   80 - 120  

 MDS B500-3 d 3  120 - 170  

 MDS B500-4 d 4  140 - 215  

 MDS B500-5 d 5  190 - 270  

 MDS B500-6 d 6  240 - 315  


