
 

 

  

Kane 3500 
Drukverschilmeter voor gasdruk en lektesten 
 
De Kane 3500-serie bestaat uit drukverschilmeters 
voor het meten van gasdruk in CV-installatie of trek 
in schoorstenen. Ook is de Kane 3500 geschikt voor 
het afpersen van gasleidingen in combinatie met 
onze handige afperssets. Er is keuze uit 5 
verschillende meetbereiken. 
 

Standaard levering 
De Kane 3500 serie wordt standaard geleverd met een beschermend 
rubber holster met magneet, batterij en handleiding. 
 

Stabilisatie en lektesten 
De Kane 3500-1 en -2 hebben een stabilisatie en lektestprogramma, 
welke automatisch in het geheugen worden opgeslagen. Deze functie is 
ideaal voor het uitvoeren van lektesten in bijvoorbeeld gasleidingen. 
 

Opties en accessoires 
De Kane 3500 kan optioneel geleverd worden met een slangenset of 
afpersset. Alle modellen hebben een InfraRood poort voor printen met 
een optionele Kane InfraRood printer. Actuele en opgeslagen 
meetwaarden kunnen zo eenvoudig worden geprint. De datum, tijd en 
briefhoofd zijn door de gebruiker instelbaar. 
 

  
MW instruments afpersset 

 
 

 

Kenmerken 
keuze uit 5 meetbereiken 

autozero (of handmatig) 

groot verlicht display 

lektestprogramma* 

temperatuurcompensatie 

verschillende eenheden 

min, max en hold functie 

draadloos printen (optie) 

PC software (optie) 

 
*alleen op 3500-1 en 3500-2 



 

 

 

Technische specificaties 
 
Model Bereik Nauwkeurigheid Resolutie 

3500-1 
 

±0,2 mbar 
±1 mbar 
±80 mbar 

±0,005 mbar 
±0,03 mbar 
±3% van meetwaarde 

0,001 mbar 
0,001 mbar 
0,01 mbar 

3500-2 
 

±0,2 mbar 
±20 mbar 
±160 mbar 

±0,02 mbar 
±0,05 mbar 
±3% van meetwaarde 

0,003 mbar 
0,003 mbar 
0,01 mbar 

3500-5 
 

±300 mbar 
±400 mbar 

±0,05 mbar 
±3% van meetwaarde 

0,01 mbar 
0,1 mbar 

3500-15 
 

±300 mbar 
±1000 mbar 

±10 mbar 
±3% van meetwaarde 

0,01 mbar 
0,1 mbar 

3500-30 
 

±1000 mbar 
±2000 mbar 

±10 mbar 
±3% van meetwaarde 

0,1 mbar 
1 mbar 

 
 
Gewicht en afmetingen 0,295 kg en 160 x 80 x 40 mm (handset) 

Gebruikstemperatuur 0...45°C, 10...90%RV (niet condenserend) 

Voeding 9 V alkaline batterij 

Geheugen 250 metingen 

Instelbare eenheden mbar, Pa, hPa, kPa, mmHG, mmH2O en psi 

Autozero automatische en handmatige nulstelling 

 

Selecteer de door jouw gewenste Kane 3500 drukverschilmeter 

Artikel Model Bereik / omschrijving 
1005425 Kane3500-1 Drukverschilmeter ±80 mbar, met lektestprogramma 
1001524 Kane3500-2 Drukverschilmeter ±160 mbar, met lektestprogramma 
1005438 Kane3500-5 Drukverschilmeter ±400 mbar 
 Kane3500-15 Drukverschilmeter ±1000 mbar 
1003367 Kane3500-30 Drukverschilmeter ±2000 mbar 
Accessoires 
1003466 MW slangenset Bevat 2x 80cm en 2x 20 cm siliconenslang en 2x Y-stukjes 
1003466 MW afpersset Bevat kranenblok ballon en afpersstops voor dichtheidsbeproeving 


