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Leveringsomvang:
Wöhler SC 660 druktransmitter Smart 
Connect, 2 stuks 1,5 V batterijen type 
AA, draagriem en opbergtas
Artikel-Nr. 8836

€ 290,–
Wöhler Power Partners krijgen 10% korting 

Bestel nu online!
woehler.nl/8836

Leveringsomvang:
Wöhler VIS 500-40 NL video-inspectiecamera compleet 
in kunststof koffer met digitale lengte-aanduiding,  
7" TFT-breedbeeld-kleurenmonitor incl. 2 m verbin-
dingskabel (uitneembare monitor), zonnescherm, 3,6 V 
Li-Ion accupack, losneembare Wöhler draai- / kantel-
bare camerakop ø 40, USB-laadapparaat met USB-C-
aansluitkabel, cameraduwstang ø 6,5 mm / 30 m, 3 
stuks kunststof koepels en tube siliconenvet
Artikel-Nr. 11506

€ 3.100,– 
 
Wöhler Power Partners krijgen 10% korting 

 Ý Schade-analyse, niet-destructieve inspectie  
en rapportage van:

 • 87° bochten
 • Rioleringssystemen vanaf ø 40 mm
 • Huisaansluitingen tot ø 200 mm
 • Ventilatie- en rookgasafvoersystemen
 • Tussen plafonds, holle ruimten en schachten
 Ý Industriële machines / installaties 
 Ý De universele camera voor diverse toepassingen 

dankzij modulaire opbouw, losneembare draai- en 
kantelbare camerakop en dictafoonfunctie via  
headset

 Ý Overtuigende beeldkwaliteit en gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel voor snel en veilig werken

 Ý Krachtige verlichting dankzij LEDs in de camerakop   
en optionele extra verlichtingsring

Wöhler VIS 500 video-inspectiecamera 
Perfecte beelden voor uw professionele rapportage

 Ý Metingen van drinkwaterleidingen  
met water volgens NEN-EN 806 

 Ý Temperatuurmetingen
 Ý Groot meetbereik tot 60 bar
 Ý Dataloggerfunctionaliteit
 Ý Kan worden gebruikt als een  

stand-alone meetinstrument met  
een eigen display 

 Ý De verbinding met de Wöhler Smart 
Connect App maakt aanvullende live 
metingen, loggermetingen en metin-
gen volgens NEN-EN 806-4 mogelijk

 Ý Druk, temperatuur, relatieve  
vochtigheid en omgevingsdruk

wifi   

Wöhler video-inspectie App
Doet u het liefst alles met uw smartphone 
of tablet? Dan is de Wöhler video- 
inspectie App precies wat u nodig hebt 
voor uw inspectiewerkzaamheden.  
Geschikt voor Android en iOS.

 ŗ Weergave van live beelden in de App
 ŗ Beeldinstellingen van de camera, bijv. 

helderheid en verlichtingsintensiteit 
kunnen via de App worden aangepast

 ŗ Verzending van de rapportage vanaf 
de smartphone/tablet via E-mail en 
messenger services mogelijk

De meetwaarden kunnen via WLAN 
naar mobiele randapparatuur worden 
gezonden en via een App verder worden 
verwerkt.

Wöhler SC 660 druktransmitter
Smart Connect
Voor het testen van lekken in drinkwaterleidingen

PRODUCT
INNOVATIE

   NIEUW PRODUCT

Bestel nu online!
woehler.nl/11506
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Wöhler DM 602 
druk-temperatuurmeter 
Branderafstelling van gashaarden 
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 Ý Instellen van de gasdruk van gashaarden
 Ý Meting van de verschildruk over de ventilator
 Ý Meting van de schoorsteentrek
 Ý Temperatuurmeting
 Ý Made in Germany met een luisterend oor voor  

klanteninbreng zoals: geïntegreerde magneten  
en schokbestendige behuizing

 Ý Robuuste sensor tot 3.000 hPa met hoge resolutie  
(0,01 hPa)

 Ý Verlicht display voor comfortabel uitlezen  
van meetwaarden

 Ý Stabiele meetwaarden in elke positie dankzij  
druksensor van hoge kwaliteit

 Ý Printen van meetwaarden direct ter plaatse  
met de optionele Wöhler TD 100 IR-printer

Leveringsomvang:
Wöhler DM 602 druk-temperatuurmeter, 2 stuks  
1,5 V batterijen type AA, draagriem en 1,5 m  
meetslang ø 5,5 x 9,5 mm
Artikel-Nr. 8837

€ 236,–
Wöhler Power Partners krijgen 10% korting 

NIEUW PRODUCT  

Leveringsomvang:
Wöhler A 450 ECO NL uitleesunit voorzien van drukmodule met  
1 Pa resolutie, combisonde ø 8 x 250 mm met vast aangesloten  
1,5 m aanzuigslang, micro-USB laad-apparaat, micro-USB aansluit-
kabel, zakje a 25 stuks wattenfilters, klem-conus edelstaal ø 10 tot 
16 mm met borgschroef ten behoeve van sondes ø 8 mm, set druk-
meetslangen bestaande uit 1,5 m siliconenslang zwart ø 3,5 x 6,5 mm 
en ø 7,5 x 10,5 mm, kunststof T-stuk ø 4 mm en ø 8 mm, kunststof  
koppelstuk ø 4 mm en kunststof verloopstuk ø 5 x 8 mm en kunststof 
koffer Midi Wöhler A 450 L 44,5 x 41 x 12,5 cm
Artikel-Nr. 11085
€ 1.180,-
€ 1.100,-

€ 990,–
Wöhler Power Partners krijgen 10% korting 

Wöhler A 450 ECO NL 
rookgasmeterset
Toekomstgericht met innovatieve 
technologie

 Ý Robuuste behuizing met praktische tools
 Ý 5" touchscreen kleurendisplay intuïtief te bedienen  

als een smartphone
 Ý 14 meetwaarden gelijktijdig overzichtelijk gerangschikt
 Ý Grafische weergave van volledig geautomatiseerde meetprocedures
 Ý Kosteloze Wöhler A 450 App NL in combinatie met de draadloze 

WLAN verbinding
 Ý Gassensoren door de gebruiker zelf uit te wisselen en te activeren

Bestel nu online!
woehler.nl/11085

 AANBIEDING

Incl. accessoires
Klemconus edelstaal 
ø 10 tot 16 mm met borg-
schroef ten behoeve van 
sonde ø 8 mm
Set drukmeetslangen  
en toebehoren
ten behoeve van  
Wöhler DC/DM drukmeters

Kunststof koffer Midi
voor Wöhler A 450 L

Bestel nu online!
woehler.nl/8837

De Wöhler rookgasmeter  
uitgerust voor de toekomst!
Onze Wöhler A 450 ECO NL rookgasmeter 
biedt in combinatie met het Totaal Rondom 
Pakket een zorgeloze toekomst tegen een 
eerlijke prijs. Meer informatie over dit  
unieke Total Rondom Pakket kunt u  
vinden op onze website:

woehler.nl/services/ 
klantenservice/ 
totaal-rondom-pakket
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 Ý Grote 5" HD-kleurenmonitor
 Ý Waterdichte kleurencamerakoppen
 Ý Beeld te kantelen met een druk op de knop
 Ý Foto- en video-opname op micro-SD-kaart
 Ý Zaklampfunctie met 4 LEDs 

Wöhler VE 220 video-endoscoop 
HD inspectie van ontoegankelijke holtes

Wöhler VE 320 video-endoscoop
Inspectie van ontoegankelijke holten / met geïntegreerde monitor 

Leveringsomvang:
Wöhler VE 320 video-endoscoop voorzien  
van losneembare 1,0 m zwanenhals met ø 7,6 mm  
kleurencamerakop, micro-SD-kaart, micro-USB  
aansluitkabel/laadapparaat en kunststof koffer
Artikel-Nr. 14070

€ 218,-
€ 199,-

€ 179,10
Wöhler Power Partners krijgen 10% korting 

Leveringsomvang:
Wöhler VE 220 HD video-endoscoop voorzien van  
losneembare 1,2 m zwanenhals met ø 7,6 mm  
kleurencamerakop en kunststof koffer
Artikel-Nr. 12132

€ 168,-
Wöhler Power Partners krijgen 10% korting 

NOVITEIT  

Bestel nu online!
woehler.nl/14070

 Ý HD inspectie:
 -  Ontoegankelijke holtes door de kleinste  

openingen vanaf ø 4 mm zoals een tegelkruis
 - Rioleringssystemen waaronder afvalwaterafvoeren
 -  Open haarden, warmtewisselaars en 

verbindingsstukken
 - Inspectie-openingen en brandkleppen

Bestel nu online!
woehler.nl/12132

WÖHLER NEDERLAND B.V.  
NU IN AMERSFOORT 
Wij zijn blij dat wij u nu een nog betere service kunnen bieden met 
onze nieuwe locatie in Amersfoort. Omdat onze service voor u 
niet ophoudt bij de verkoop van een product. Bezoek ons in ons 
nieuwe verkoop- en servicepunt in Amersfoort. Wij laten u zien 
hoe u het (meet)gereedschap moet gebruiken en zorgen voor het 
onderhoud ervan. Het Wöhler Nederland team kijkt uit naar uw 
bezoek!

Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 
3812 PL Amersfoort 
 +31 (0)33 20 77 600      

AANBIEDING  
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Bestel nu online!
woehler.nl/aanbiedingen

Wöhler Nederland B.V. 
Nijverheidsweg-Noord 123  Unit A 
3812 PL Amersfoort 

 +31 (0)33 20 77 600 
  info@woehler.nl

100%
Gerecycled 

Papier 

WÖHLER POWER PARTNER  
PROGRAMMA
U bent actief voor uw klanten en toont volledige betrokkenheid?  
Wij ook. Met het Power Partner programma profiteert u voor  
een jaarlijks bedrag van slechts € 59,- exclusief BTW 24/7  
van geweldige voordelen, praktijkgerichte trainingen  
en individuele diensten. 

UW VOORDELEN OP EEN RIJTJE

VoorkennisExclusieve 
kortingen

Aantrekkelijke  
voordelen

Wöhler Power  
Partner Evenement 

Wöhler Power Partner  
Contactpersoon: Martin Zomers 
Vestigingsmanager Nederland

 +31 (0)33 20 77 601
  m.zomers@woehler.nl 
www.woehler.nl

Word nu lid  

en profiteer  

onmiddellijk! 

www.woe
hler.nl

Experts ontdekken nieuwe 
Wöhler inspectiecamera
Aan het einde van het jaar was het zover: de gloednieuwe  
inspectiecamera Wöhler VIS 500 werd gepresenteerd, als eerste 
aan de Wöhler Power Partners. Wegens pandemische beperkingen 
vond de focusgroep over de camera plaats in een exclusieve kring 
van 8 personen. Hier hadden de deelnemers de gelegenheid om 
nog voor de marktintroductie kennis te maken met de nieuwe 
camera en in de kring van deskundigen van gedachten te wisselen 
over toepassingen en trucs. 

Zij maakten graag van de gelegenheid gebruik om de nieuwe 
Wöhler showroom in Amersfoort te verkennen en nog meer Wöhler 
producten te ontdekken. Hier en tijdens de gezamenlijke maaltijd 
waren er levendige discussies tussen deskundigen, waarvan alle 
deelnemers hebben geprofiteerd. De deelnemers waren het erover 
eens dat de reis voor hen in ieder geval de moeite waard was 
geweest. 
 
Het Wöhler Power Partner Programma bestaat in Nederland sinds 
2020 en staat open voor alle geïnteresseerde klanten. Naast in-
koopvoordelen en aantrekkelijke bonussen biedt zij een hele reeks 
diensten om u bij uw dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Power Partner – Wöhler 
Nederland B.V. (woehler.nl) of bel ons. 
 
 


