
COMPACT &  
ROBUUST!

Wöhler A 450 rookgasmeter
De nieuwe compactklasse handig en solide



Wöhler A 450  
rookgasmeter

Wöhler Technik GmbH heeft een nieuwe prijsbewuste rookgasmeter toegevoegd aan 
het leveringsprogramma geschikt voor alle meetverplichtingen aan verbrandingsin-
stallaties conform Vakmanschap CO. De Wöhler A 450 NL ECO is net zoals zijn broer-
tjes doordacht en uitgerust met een kleine, handzame maar desondanks solide be- 
huizing. Praktische touchscreen bediening met ingebouwde WLAN voor een draadlo-
ze verbinding naar uw mobiele randapparatuur.

Gebouwd voor een zorgeloze toekomst in nieuwe wetgeving
De Wöhler A 450 rookgasmeter is een solide rookgasmeter met een professioneel 
uiterlijk dankzij het multifunctioneel kleurendisplay. Touchscreen en 14 meetwaarden 
gelijktijdig zichtbaar op het display. Een alom gewaardeerd kenmerk van Wöhler meet-
gereedschap. Dankzij de 4-filtertechnologie1) worden de ingebouwde gassensoren  
optimaal beschermd. Diverse praktische tools voor het uitvoeren van volledig  
geautomatiseerde meetprocedures waaronder de 4/8 Pa-test zijn ingebouwd. De 
rookgasmeter is compact, licht in gewicht en uitgerust met een gebruiksvriendelijke 
menustructuur, geheel conform de bediening van een smartphone.

Intelligente functies voor uw bedieningsgemak
Bovenop de eigen praktisch bediening bestaat de mogelijkheid via  WLAN een draad-
loze verbinding te realiseren met eigen mobiele randapparatuur. Alle meetgegevens 
zijn zichtbaar op een smartphone, tablet of laptop (zowel Android als iOS). De kos-
teloze Wöhler A 450 App NL levert zowel grafische als numerieke meetoverzichten. 
Daarnaast kan de gebruiker met de App de metingen op HOLD zetten en vervolgens 
de meetresultaten in diverse formaten opslaan om deze direct per E-mail aan de klant 
te versturen.

De compacte ondersteuning, solide en veelzijdig
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 ¬ CO-sensor verkrijgbaar met 5.000 ppm, 10.000 ppm  
of 100.000 ppm

 ¬ Robuuste allrounder met alle meet- en instelfuncties
 ¬ 5" kleurendisplay, touchscreen met hoge resolutie,  

met 14 meetwaarden in één oogopslag
 ¬ Veiligheid dankzij hoog CO-meetbereik
 ¬ TÜV-goedgekeurd
 ¬ Toekomstgericht werken via WLAN
 ¬ Gratis Wöhler A 450 App voor Android en iOS

Grafische instelhulp voor een snelle en veilige instelling van de verbrandingsinstallatie.

Alle meetwaarden in één oogopslag. Eenvoudige intuïtieve bediening met het  
5" touchscreen kleurendisplay


5" Touchscreen

Shield-check
48 maanden garantie 1)


CO-sensor tot 100.000 ppm  1)


Protocol


Brander afstelhulp

USB-DRIVE
USB

wifi
WLAN

laptop-code
PC-software

Wöhler A 450 App

1) O2-sensor en CO-sensor 10.000 ppm  
48 maanden, CO-sensoren 5.000 ppm en 
100.000 ppm 24 maanden; thermokoppel, 
accu en optionele NO-sensor zijn uitgesloten. 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar 
onze algemene voorwaarden.

Voordelen
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COGS Functionaliteit

 ¬ Eenvoudige bediening
 ¬ Groot 5“ kleurendisplay met weergave van 14 gemeten of 
berekende waarden gelijktijdig

 ¬ Intuïtieve bediening via touchscreen
 ¬ Grafisch zoeken op kernstroom

 Veiligheid / betrouwbaarheid

 ¬ 48 maanden garantie zonder onderhoudscontract 1)

 ¬ Effectieve condensaatbescherming:
 · Meervoudige filtertechnologie incl. waterstopfilter
 · Elektronische filtercontrole met verlichte condensaat-

opvang
 ¬ Diagnose van eenheden en sensoren
 ¬ Gassensoren zelf te vervangen
 ¬ Li-Ion accu met een gebruiksduur van 6 of 17 uur
 ¬ Robuuste en flexibele aanzuigslang

Tools Toepassing

 ¬ Onderhouds/afstelwerkzaamheden
 ¬ Bepaling van het rookgasverlies en afstelling van de 
brander

 ¬ Metingen volgens NEN-EN 50379 deel 2 en deel 3
 ¬ Metingen volgens richtlijnen Vakmanschap CO
 ¬ NO meting (optioneel)
 ¬ Verschildruk
 ¬ Energietest
 ¬ 4 / 8 Pa-test 2)

Cloud-download-alt Gegevensbeheer

 ¬ 1.000 meetsessies
 ¬ Gegevensoverdracht via USB, WLAN of infrarood
 ¬ Wöhler A 450 App voor Android en iOS

 TÜV inspectie

 ¬ 1e / 44e BImSchV incl. KÜO 2)

 ¬ VDI 4206 blad 1, NEN-EN 50379 deel 2 of deel 3
 ¬ 4 / 8 Pa-test 2)

 Gewicht

van 620 g

 Bescherming

4-filtertechnologie met filterbewaking

Desktop Display

Kleuren-touchscreen: 5"

 Sensoren

tot 3
O2: 0 tot 21 vol.%
CO: 0 tot 5.000 ppm 

0 tot 10.000 ppm H2-gecompen-
seerd 
0 tot 100.000 ppm

NO: 0 tot 3.000 ppm

 Stroomvoorziening

Li-Ion accu: 6 uur gebruiksduur 
17 uur gebruiksduur

Technische 
gegevens

TÜV keuring voor 1e/44e BImSchV en KÜO, TÜV volgens RgG 316, voor olie en 
gashaarden volgens VDI 4206 deel 1 en NEN-EN 50379 deel 2 of deel 3.
1)    O2-sensor en CO-sensor 10.000 ppm 48 maanden, CO-sensoren 5.000 ppm 

en 100.000 ppm 24 maanden. Uitgezonderd zijn thermokoppel, accu en opti-
onele NO-sensor. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze algemene 
voorwaarden.

2)  Alleen met Wöhler A 450 losneembare combisonde.
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Met de Wöhler TD 100 snelle thermische IR-printer kunnen de meetresultaten 
direct ter plaatse worden afgedrukt.

Condensaatafscheider kan eenvoudig worden los gekoppeld om de watten en 
waterstopfilter te vervangen.

Speciale functies

Wöhler A 450 App
Doet u het liefst alles met uw smartphone of  
tablet? Dan is de Wöhler A 450 App precies 
wat u nodig hebt voor uw meet- en instelwerk-
zaamheden. Het maakt niet uit of u Android- of 
iOS-randapparatuur gebruikt.

 ŗ Afstandsbediening met meetwaarden voor 
moeilijk bereikbare meetpunten.

 ŗ WLAN directe verbinding met uw mobiele 
randapparatuur en toekomstgericht.

 ŗ Verzending van het meetprotocol 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.

wifi   
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Basisuitrusting

Wöhler A 450 L rookgasmeter
5.000 ppm CO-sensor

Wöhler A 450 ECO rookgasmeter
10.000 ppm H2-comp.

Wöhler A 450 rookgasmeter
10.000 ppm H2-comp.

Metingen volgens 1. BlmSchV ● * ● ●

Metingen volgens NEN-EN 50379-2 ● * ● ●

Metingen volgens KÜO, TÜV getest ● ●

Metingen conform SCIOS PO/PI/EBI ● ●

Metingen conform Vakmanschap CO ● ●

Rookgasvoorbehandeling Peltier Optie

Branderafstelling ● ● ●

Branderdiagnose ● ●

Metingen van omgevingslucht ● ● ●

Luchthoeveelheidsberekening ●

Meetgrootheden Zuurstofconcentratie (O2) 21 vol.% 21 vol.% 21 vol.%

Koolmonoxideconcentratie (COLOW) 5.000 ppm 10.000 ppm H2-comp. 10.000 ppm H2-comp.

Waterstofconcentratie (H2) 1.000 ppm 1.000 ppm

Stikstofmonoxideconcentratie (NO) Optie 3.000 ppm Optie 3.000 ppm Optie 3.000 ppm

Rookgastemperatuur -20 tot +800 °C -20 tot +800 °C -20 tot +800 °C

Luchttemperatuur -20 tot +100 °C -20 tot +100 °C -20 tot +100 °C

Drukverschil ±110 hPa ±110 hPa ±110 hPa

Leveringsomvang
Wöhler A 450 L uitleesunit ●

Wöhler A 450 ECO uitleesunit ●

Wöhler A 450 uitleesunit ●

5.000 ppm CO-sensor ●

10.000 ppm CO-sensor H2-gecompenseerd ● ●

Pd 1 Pa ● ●

Pd 0,1 Pa ●

Luchttemperatuursensor stekervorm ● ●

WLAN-, USB- en IR-interface ● ● ●

Combisonde 250 mm incl. 1,5 m vast aangesloten aanzuigslang ● ●

Losneembare combisonde 275 mm incl. 1,5 m vast aangesloten aanzuigslang ●

USB-laadapparaat met Micro-USB-kabel ● ● ●

Li-Ion accu 6 uur gebruiksduur ●

Li-Ion accu 17 uur gebruiksduur ● ●

Wattenfilters ● ● ●

Artikel-Nr. 4689 8489 4695

Prijs € 890,00 € 1.200,00 € 1.520,00

● = inbegrepen
* Met uitzondering van koolmonoxide (CO)
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Wöhler A 450 L rookgasmeter
5.000 ppm CO-sensor

Wöhler A 450 ECO rookgasmeter
10.000 ppm H2-comp.

Wöhler A 450 rookgasmeter
10.000 ppm H2-comp.

Metingen volgens 1. BlmSchV ● * ● ●

Metingen volgens NEN-EN 50379-2 ● * ● ●

Metingen volgens KÜO, TÜV getest ● ●

Metingen conform SCIOS PO/PI/EBI ● ●

Metingen conform Vakmanschap CO ● ●

Rookgasvoorbehandeling Peltier Optie

Branderafstelling ● ● ●

Branderdiagnose ● ●

Metingen van omgevingslucht ● ● ●

Luchthoeveelheidsberekening ●

Meetgrootheden Zuurstofconcentratie (O2) 21 vol.% 21 vol.% 21 vol.%

Koolmonoxideconcentratie (COLOW) 5.000 ppm 10.000 ppm H2-comp. 10.000 ppm H2-comp.

Waterstofconcentratie (H2) 1.000 ppm 1.000 ppm

Stikstofmonoxideconcentratie (NO) Optie 3.000 ppm Optie 3.000 ppm Optie 3.000 ppm

Rookgastemperatuur -20 tot +800 °C -20 tot +800 °C -20 tot +800 °C

Luchttemperatuur -20 tot +100 °C -20 tot +100 °C -20 tot +100 °C

Drukverschil ±110 hPa ±110 hPa ±110 hPa

Leveringsomvang
Wöhler A 450 L uitleesunit ●

Wöhler A 450 ECO uitleesunit ●

Wöhler A 450 uitleesunit ●

5.000 ppm CO-sensor ●

10.000 ppm CO-sensor H2-gecompenseerd ● ●

Pd 1 Pa ● ●

Pd 0,1 Pa ●

Luchttemperatuursensor stekervorm ● ●

WLAN-, USB- en IR-interface ● ● ●

Combisonde 250 mm incl. 1,5 m vast aangesloten aanzuigslang ● ●

Losneembare combisonde 275 mm incl. 1,5 m vast aangesloten aanzuigslang ●

USB-laadapparaat met Micro-USB-kabel ● ● ●

Li-Ion accu 6 uur gebruiksduur ●

Li-Ion accu 17 uur gebruiksduur ● ●

Wattenfilters ● ● ●

Artikel-Nr. 4689 8489 4695

Prijs € 890,00 € 1.200,00 € 1.520,00

● = inbegrepen
* Met uitzondering van koolmonoxide (CO)

Bestel nu online! woehler.nl/Artikel-Nr.
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Accessoiresets

Printer Printer Pitotbuis / PC-software

Type voor Wöhler A 450 L / ECO voor Wöhler A 450 L / ECO / 450 voor Wöhler A 450

Toepassing Onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden

Leveringsomvang
Klemconus ø 10 tot 15 mm edelstaal incl. Teflon beschermring ● ●

Klemconus ø 10 tot 15 mm PTFE ●

Zakje a 3 stuks waterstopfilters ● ●

Zakje a 25 stuks wattenfilters ● ●

Luchttemperatuursensor 220 mm ●

Set drukmeetslangen en toebehoren ●

Wöhler TD 100 snelle thermische printer ● ●

Kunststof koffer Midi ●

Kunststof koffer Maxi ●

Wöhler A 450 INT PC-software ●

Pitotbuis type S voorzien van telescoopstang ●

Artikel-Nr. 6596 6597 5962

Prijs € 369,00 € 543,00 € 432,00

● = inbegrepen
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Printer Printer Pitotbuis / PC-software

Type voor Wöhler A 450 L / ECO voor Wöhler A 450 L / ECO / 450 voor Wöhler A 450

Toepassing Onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden

Leveringsomvang
Klemconus ø 10 tot 15 mm edelstaal incl. Teflon beschermring ● ●

Klemconus ø 10 tot 15 mm PTFE ●

Zakje a 3 stuks waterstopfilters ● ●

Zakje a 25 stuks wattenfilters ● ●

Luchttemperatuursensor 220 mm ●

Set drukmeetslangen en toebehoren ●

Wöhler TD 100 snelle thermische printer ● ●

Kunststof koffer Midi ●

Kunststof koffer Maxi ●

Wöhler A 450 INT PC-software ●

Pitotbuis type S voorzien van telescoopstang ●

Artikel-Nr. 6596 6597 5962

Prijs € 369,00 € 543,00 € 432,00

● = inbegrepen

Bestel nu online! woehler.nl/artikel-nr
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Wöhler Totaal Rondom Pakket

Bruikleen  
(meet)gereedschap

Kosteloos indien de reparatie 
langer dan tien werkdagen 

gaat duren

Looptijd
Na vier jaar ontvangt u 
vervangend (meet)ge-

reedschap met een nieuw 
geactualiseerd contract

Volledige dekking
Vier jaar verzekerd  

tegen schade of  
diefstal

Volledige 
serviceverlening

Wöhler controleert, repareert en 
justeert het (meet)gereedschap 

Inzichtelijk
Vaste maandelijkse 

kosten

Belastingvoordeel
Maandelijkse kosten  

zijn aftrekbaar

100% gebruik – 100% service – 0% risico

Slim investeren in een  
zekere toekomst

Wöhler A 450 ECO rookgasmeter 

Maandtarief 
€ 46,39
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ACADEMIE

EXCLUSIEVE TRAININGEN
Er is geen tijd te verspillen? Hoeft niet want voor een exclusieve 
training komen wij graag uw kant op. Samen bepalen we vooraf 
de gewenste inhoud en kunnen zo uw medewerkers optimaal 
trainen door expliciet in te gaan op specifieke vraagstukken. 
Op maat gesneden voor u!

Daarnaast organiseren wij een aantal workshops bij fabrikanten 
of opleidingscentra met eigen instructieruimten, waar u kennis 
en praktijkervaring kunt delen met concullega’s. Meer infor-
matie over workshops of webinars en het aanmelden daarvoor 
kunt u vinden via: www.woehler.nl/kenniscentrum

UW SUCCES IS ONZE MOTIVATIE
Wie zich in de markt wil profileren, moet boven de rest uit- 
stijgen en die positie koesteren. Knowhow, vakkennis en markt-
inzicht met speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 
en trends zijn daarbij succesfactoren.

Meer info en registratie: 
woehler.nl/kenniscentrum 
Phone-alt +31 (0)33 20 77 600

Webinars tevens geschikt voor mobiele randapparatuur
Flexibeler kan haast niet. Aan onze interactieve webinars kunt 
u vanuit de luie stoel of naar wens onderweg deelnemen met 
mobiele randapparatuur zoals een tablet of een smartphone. 
Met een laptop of een desktop kan natuurlijk ook.
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Wöhler Nederland B.V. 
Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 
3812 PL Amersfoort 
Tel.: +31 (0)33 20 77 600
E-mail: info@woehler.nl
www.woehler.nl


