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Wöhler A 550 rookgasanalysemeter
Rookgasanalyse met een vingertip



Wöhler A 550  
rookgasanalysemeter

Robuust en toch zo compact als een tablet, eenvoudig te bedienen zoals een smart-
phone. Zo vertrouwd voelt onze nieuwe Wöhler A 550. Dientengevolge liggen de voor-
delen voor de hand. Met slechts een vingertip is de complete unit intuïtief te bedienen. 
Geheel conform KvINL Gecertificeerd, Sterkin, SCIOS scopes voor PI, PO, EBI en ge-
keurd volgens NEN-EN 50379-2. Een ruim assortiment aan accessoires is leverbaar 
o.a. voor temperatuur, drukverschil en houtvochtmetingen.
Intuïtief te bedienen gelijk aan een smartphone zijn de talrijke functies van de nieuwe 
Wöhler A 550 rookgasanalyser via het 7" touchscreen kleurendisplay te starten. De 
meetresultaten zijn onder iedere hoek goed afleesbaar. Op het display zijn deze nu-
meriek overzichtelijk gerangschikt. De grafische weergave van de afzonderlijke meet-
waarden biedt snel inzicht in de fluctuaties.
De behuizing is uitgerust met stevige magneten, zodat de gebruiker tijdens de metin-
gen de handen vrij heeft. De aanzuigsonde beschikt over een START / STOP-toets om
de metingen tussentijds eenvoudig te starten of te stoppen. Voor de verdere verwer-
king van de meetgegevens beschikt de Wöhler A 550 over een IR-interface voor het 
op locatie printen van een meetprotocol met de Wöhler TD 100 IR-printer. Klanten-
beheer en meetresultaten worden onderling uitgewisseld met de gebruiksvriendelijke 
PC-software middels de USB-aansluiting. Optioneel kan de Wöhler A 550 worden ge-
leverd met een Bluetooth®-module voor gebruik met de Wöhler A 550 APP geschikt 
voor Android smartphones.

Onderhoud / inregelwerkzaamheden | rookgas-
metingen  volgens NEN-EN 50379-2
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Alle meetresultaten, gemeten of berekend, in één oogopslag. Eenvoudige  
intuïtieve bediening dankzij menugestuurd display.

De meetresultaten kunnen ter plaatse verstuurd worden naar de Wöhler  
TD 100 IR-printer.


7" Touchscreen

Shield-check
48 maanden garantie 1)

Hammer
Robuust 


CO-sensor tot 100.000 ppm 


NO-Sensor 3.000 ppm 


Grafische brander afstelling


5 Filtertechnologie

Rss
Infrarood

USB-DRIVE
USB


Protocol ter plaatese

1) Met uitzondering van thermokoppel, accu  
en speciale sensoren; nadere informatie in  
de garantievoorwaarden.

 ¬ Robuuste behuizing

 ¬ 7" touchscreen kleurendisplay met 14 meetwaarden 
gelijktijdig overzichtelijk gerangschikt

 ¬ TÜV gekeurd

 ¬ Draadloze verbinding dankzij optionele Bluetooth®

 ¬ Kosteloze Wöhler A 550 APP voor Android

 ¬ IR- en USB-interface

 ¬ 5-filtertechnologie

Voordelen
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COGS Functionaliteit

 ¬ Eenvoudige bediening: Inschakelen – aflezen – klaar
 ¬ Groot 7" touchscreen kleurendisplay met vrij instelbare 
weergave van 14 meetresultaten gelijktijdig

 ¬ Intuïtieve bediening op het beeldscherm
 ¬ Kalibratie in de rookgassen dankzij aparte aanzuigpomp 
omgevingslucht

 ¬ Grafische bepaling van de kernstroom
 ¬ Geïntegreerde meting van QA-gemiddeld

 Veiligheid / betrouwbaarheid

 ¬ Effectieve condensaatbewaking
 ¬ Ingebouwde CO spoelpomp
 ¬ 5-filtertechnologie eenvoudig te handhaven
 ¬ Apparaat en sensordiagnose
 ¬ Gassensoren zelf te vervangen
 ¬ Ingebouwde Li-Ion accu met 12 uur gebruiksduur
 ¬ Meetslang is robuust en flexibel

Tools Toepassing

 ¬ Uit te breiden tot 5 gassensoren
 ¬ Voor metingen van CO tot 100.000 ppm CO en NO, NO2, …
 ¬ Optionele sonden leverbaar voor diverse toepassingen
 ¬ Controle van rookgasterugslag
 ¬ Ingebouwde houtvochtmeting

Cloud-download-alt Gegevensbeheer

 ¬ Beheer van 1.000 klanten
 ¬ Gebruiksvriendelijke software voor PC, laptop of tablet
 ¬ Data-overdracht via USB of Infrarood
 ¬ Bluetooth®-module optioneel leverbaar
 ¬ Wöhler A 550 APP NL voor Android smartphone be-
schikbaar

 TÜV-gekeurd

 ¬ 1. BImSchV / NEN-EN 50379-2 / KÜO,
 ¬ 4 Pa-Test1)

 Gewicht

ab 1.250 g

Desktop Display

Touchscreen: 7" / met 14 meetwaarden  
gelijktijdig

 Sensoren

Zuurstofconcentratie (O2): 0 tot 21 %
Koolmonoxideconcentratie (CO): 0 tot 10.000 ppm 

H2-gecompenseerd 
0 tot 100.000 ppm2)

Waterstofconcentratie (H2): 0 tot 1.000 ppm
Stikstofmonoxideconcentratie (NO): 0 tot 3.000 ppm2) 
Stikstofdioxideconcentratie (NO2): 0 tot 1.000 ppm1)2)

Zwaveldioxideconcentratie (SO2): 0 tot 5.000 ppm1)2)

temperature-high Temperatuur

Tr: -20 tot +800 ºC
Tl: -20 tot +100 ºC

 Voeding

Li-Ion accu: 3,6 V / 6.700 mAh of netvoeding 
via USB-interface

Gebruiksduur: ca. 12 uur

Tachometer-alt-fast Drukverschil

±110 hPa

Technische 
gegevens

1) Wöhler A 550 NL
2) optie
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Voor langdurige metingen en/of NOX- en SO2-metingen de meest praktische 
tool om al direct bij de rookgasafvoer overbodig waterdamp gecontroleerd 
te onttrekken aan het rookgasmonster voor nauwkeurige eindresultaten en 
behoud van de gassensoren.

Ten behoeve van CO-metingen in rookgassen van vaste brandstoffen
beschermt deze BHKW-adapter de gassensoren.

Speciale kenmerken

Wöhler A 550 App
Doet u liever alles met uw smartphone of tab-
let? Dan is de Wöhler A 550 APP beschikbaar 
voor uw meeten inregelwerkzaamheden.

 ŗ Op afstand uitlezen van de meetwaarden
 ŗ Via optionele Bluetooth®-module een directe 

verbinding met uw mobiele randapparatuur
 ŗ Versturen van het meetprotocol van de 

smartphone / tablet via E-mail en messenger 
services mogelijk
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Basisuitrusting

Wöhler A 550 L  
rookgasanalysemeter

Wöhler A 550  
rookgasanalysemeter

Metingen volgens 1. BlmSchV ● ●

volgens NEN-EN 50379-2 ● ●

volgens KÜO, TÜV getest ● ●

conform SCIOS PO/PI/EBI ● ●

van omgevingslucht ● ●

Rookgasvoorbehandeling Peltier optie optie

Branderafstelling ● ●

Luchthoeveelheidsberekening ●

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

Koolmonoxideconcentratie (COlow) 10.000 ppm H2-compenseert 10.000 ppm H2-compenseert

Waterstofconcentratie (H2) 1.000 ppm optie 1.000 ppm

Koolmonoxideconcentratie (COhigh) optie 100.000 ppm optie 100.000 ppm

Stikstofmonoxideconcentratie (NO) optie 3.000 ppm optie 3.000 ppm

Stikstofdioxideconcentratie (NO2) optie 1.000 ppm optie 1.000 ppm

Zwaveldioxideconcentratie (SO2) optie 5.000 ppm

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

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

Drukverschil ±110 hPa ±110 hPa

Leveringsomvang
Wöhler A 550 L uitleesunit ●

Wöhler A 550 uitleesunit ●

CO-sensor 10.000 ppm H2-compenseerd ● ●

Pd 1 Pa ●

Pd 0,1 Pa ●

Bluetooth®-interface optie optie

IR- en USB-interface ● ●

Combisonde 275 mm incl. 1,7 m vast aangesloten aanzuigslang ●

Losneembare combisonde 285 mm incl. 3 m vast aangesloten aanzuigslang ●

USB-laadapparaat met Micro-USB-kabel ● ●

Li-Ion accu 12 uur gebruiksduur ● ●

Wattenfilters ● ●

Zakje verbruiksmateriaal ● ●

Artikel-Nr. 4745 4746

Prijs € 2.060,00 € 2.660,00

● = inbegrepen
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Wöhler A 550 L  
rookgasanalysemeter

Wöhler A 550  
rookgasanalysemeter

Metingen volgens 1. BlmSchV ● ●

volgens NEN-EN 50379-2 ● ●

volgens KÜO, TÜV getest ● ●

conform SCIOS PO/PI/EBI ● ●

van omgevingslucht ● ●

Rookgasvoorbehandeling Peltier optie optie

Branderafstelling ● ●

Luchthoeveelheidsberekening ●

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

Koolmonoxideconcentratie (COlow) 10.000 ppm H2-compenseert 10.000 ppm H2-compenseert

Waterstofconcentratie (H2) 1.000 ppm optie 1.000 ppm

Koolmonoxideconcentratie (COhigh) optie 100.000 ppm optie 100.000 ppm

Stikstofmonoxideconcentratie (NO) optie 3.000 ppm optie 3.000 ppm

Stikstofdioxideconcentratie (NO2) optie 1.000 ppm optie 1.000 ppm

Zwaveldioxideconcentratie (SO2) optie 5.000 ppm

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

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

Drukverschil ±110 hPa ±110 hPa

Leveringsomvang
Wöhler A 550 L uitleesunit ●

Wöhler A 550 uitleesunit ●

CO-sensor 10.000 ppm H2-compenseerd ● ●

Pd 1 Pa ●

Pd 0,1 Pa ●

Bluetooth®-interface optie optie

IR- en USB-interface ● ●

Combisonde 275 mm incl. 1,7 m vast aangesloten aanzuigslang ●

Losneembare combisonde 285 mm incl. 3 m vast aangesloten aanzuigslang ●

USB-laadapparaat met Micro-USB-kabel ● ●

Li-Ion accu 12 uur gebruiksduur ● ●

Wattenfilters ● ●

Zakje verbruiksmateriaal ● ●

Artikel-Nr. 4745 4746

Prijs € 2.060,00 € 2.660,00

● = inbegrepen

Bestel nu online! woehler.nl/Artikel-Nr.
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Accessoire- 
sets

PrinterPlus Profiset Kofferset Profiset Pitotbuis / PC-software

Type voor Wöhler A 550 L voor Wöhler A 550 L voor Wöhler A 550 voor Wöhler A 550 voor Wöhler A 550

Toepassing Onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden Metingen volgens  
1e BImSchV / KÜO

Metingen volgens  
1e BImSchV / KÜO

Metingen volgens  
1e BImSchV / KÜO

Lieferumfang
Kunststof koffer MAXI ● ●

Alu koffer ● ● ●

Klemconus ø 10 tot 15 mm edelstaal ● ● ● ●

Klemconus ø 10 tot 15 mm PTFE ● ● ● ●

Zakje a 3 stuks waterstopfilters ● ● ● ●

Zakje a 5 stuks groffilters ● ● ● ●

Luchttemperatuursensor 220 mm ● ● ● ●

Multipointsonde 60 / 160 mm ●

Magneethouder met borgschroef ● ●

Set drukmeetslangen en toebehoren ● ●

Set capillairslangen ø 1 x 3 mm / 3 m ●

Wöhler TD 100 snelle thermische printer ● ●

Zakje a 10 rollen thermisch papier ● ●

Wöhler RP 72 meetset roetwaardemeter ● ●

Wöhler A 550 INT PC-software ●

Pitotbuis type S voorzien van telescoopstang ●

Artikel-Nr. 8742 8743 8737 8738 5115

Prijs € 570,00 € 1.041,00 € 269,00 € 848,00 € 432,00

● = inbegrepen
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PrinterPlus Profiset Kofferset Profiset Pitotbuis / PC-software

Type voor Wöhler A 550 L voor Wöhler A 550 L voor Wöhler A 550 voor Wöhler A 550 voor Wöhler A 550

Toepassing Onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden Metingen volgens  
1e BImSchV / KÜO

Metingen volgens  
1e BImSchV / KÜO

Metingen volgens  
1e BImSchV / KÜO

Lieferumfang
Kunststof koffer MAXI ● ●

Alu koffer ● ● ●

Klemconus ø 10 tot 15 mm edelstaal ● ● ● ●

Klemconus ø 10 tot 15 mm PTFE ● ● ● ●

Zakje a 3 stuks waterstopfilters ● ● ● ●

Zakje a 5 stuks groffilters ● ● ● ●

Luchttemperatuursensor 220 mm ● ● ● ●

Multipointsonde 60 / 160 mm ●

Magneethouder met borgschroef ● ●

Set drukmeetslangen en toebehoren ● ●

Set capillairslangen ø 1 x 3 mm / 3 m ●

Wöhler TD 100 snelle thermische printer ● ●

Zakje a 10 rollen thermisch papier ● ●

Wöhler RP 72 meetset roetwaardemeter ● ●

Wöhler A 550 INT PC-software ●

Pitotbuis type S voorzien van telescoopstang ●

Artikel-Nr. 8742 8743 8737 8738 5115

Prijs € 570,00 € 1.041,00 € 269,00 € 848,00 € 432,00

● = inbegrepen

Jetzt online bestellen! woehler.de/Artikel-Nr.
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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

Wöhler Totaal Rondom Pakket
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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       


