
VERVANGEN GASSLANG
OF DRUKREGELAR

Veel caravanners vragen zich af wanneer de gasslang en 
drukregelaar vervangen moeten worden. 
 
U kunt de antwoorden op veel plaatsen vinden en meestal 
zit er een groot verschil in de jaartallen.

GASSLANG
Op de oranje slang staat tegenwoordig in jaartal 
aangegeven wanneer deze uiterlijk vervangen 
moet worden. (dit is na 5 jaar) Dan moet u wel 
de slang regelmatig controleren op scheur-
tjes en als die er zijn dient u de slang eerder 
te vervangen. 
Onze werkplaats vervangt met een BOVAG 
beurt de slang na 3 jaar omdat wij ervaren dat 
caravanners de slang niet controleren. De ANWB 
(KCK) ondersteunt dit 
advies. 
 
DRUKREGELAAR 
Wij vervangen de drukregelaar met een BOVAG beurt na 5 
jaar. De KCK geeft aan dat de regelaar na maximaal 10 jaar 
vervangen moet worden. Het probleem is dat het mem-
braam kan verdrogen of scheuren. Om die reden nemen wij 
op basis van ervaring en advies van de BOVAG geen risico en 
vervangen na 5 jaar. 
 
DRUKREGELAAR MET EN EEN ZONDER 
AFBLAASVEILIGHEID. 
Als in een gasdrukregelaar zonder afblaasveiligheid iets mis 
gaat, bijvoorbeeld het membraan scheurt, dan komt de vol-
ledige flessendruk (tot 17 bar) op de verbruikers: 
kachel, kookplaat en koelkast- te staan. De afblaas-
veiligheid begrenst de druk in die gevallen tot 2 
à 3 maal de gebruiksdruk, door gas te laten ont-
snappen via het afblaasventiel. Een fles met zo’n 
regelaar moet dus altijd in een afgescheiden ruim-
te staan met een afvoer in de bodem. 

REGELAARS VAN 30 EN 50 MILLIBAR? 
Fabrikanten van gastoestellen bepalen de werkdruk waaron-
der de door hen geproduceerde apparatuur optimaal werkt. 
De meeste caravanfabrikanten kiezen tegenwoordig alle-
maal voor 30 millibar apparatuur, maar ook 50 millibar werk-
druk komt nog voor. Heel zelden kom je nog een andere druk 
tegen. Afhankelijk van de werkdruk van de apparatuur wordt 
door een caravanfabrikant een drukregelaar gemonteerd. 

Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!


