
VOLLAUTOMATISCHE
METING VAN DE
LUCHTDOOR-
LATENDHEID

Wöhler BC 600 Blower Check
Volautomatische controle op de dichtheid  
van de gebouwschil



Wöhler BC 600  
Blower Check 

Het meten van de luchtdoorlatendheid van een passiefhuis verschilt aanzienlijk met die 
van een utiliteitsgebouw. Dankzij het grote meetbereik kan de nieuwe Wöhler BC 600 
Blower Check zeer veelzijdig worden ingezet. De trendlijn voor over- en onderdruk 
gaat eenvoudig via WLAN naar de kosteloze Wöhler BC 600 APP op uw smartphone 
of tablet. De draairichting van de ventilator wordt automatisch omgekeerd, waardoor 
ombouwkosten voor het schakelen tussen over- of onderdruk achterwege blijven. Bij 
voorkeur wordt de ventilatorsectie in een venster ingebouwd met betrouwbare mee-
tresultaten tot gevolg. Desondanks kan de Wöhler BC 600 in een deurpartij worden 
ingebouwd, dankzij het doordachte klemmensysteem en de sterke afdichtfolie.

Groot meetbereik, razendsnel operationeel en 
geen tijdverlies voor een ombouw
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Montage in ramen en deuren door een uitgekiend klemsysteem. Als de raam-  
of deurkozijnen ontbreken, kan de folie in een optioneel verkrijgbaar extra  
montageframe worden geplaatst.

Geen extra inbouwframe nodig voor standaard inbouwsituaties. Tevens geschikt  
voor ronde en schuine openingen, etc.


Automatisch meten


Licht gewicht


Eenvoudig  

klemmen system

wifi
WLAN

Wöhler BC 600  App


Protocol ter plaatse 


Kozijn (optie)

 ¬ Razendsnel operationeel dankzij het doordachte 
inbouwconcept

 ¬ Volautomatische meetprocedure conform  
NEN-EN-ISO 9972

 ¬ Draairichting van de ventilator wordt op toetsbediening 
omgekeerd voor over- en/of onderdruktoepassing

 ¬ Groot dynamische meetbereik van 15 tot 6.000 m3/h

 ¬ Gelijktijdige meting van luchttemperatuur, abs. luchtdruk 
en relatieve vochtigheid

 ¬ Intuïtieve besturing via de kosteloze Wöhler BC 600 APP 
incl. analyse en rapportage

 ¬ Zonder APP geschikt voor lekkagebepalingen op de 
bouwplaats

Voordelen
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COGS Functionaliteit

 ¬ Complete controle, analyse en protocol ter plaatse
 ¬ Bij voorkeur in te bouwen in vensters
 ¬ Volautomatische meetprocedure
 ¬ Over- of onderdrukmeting op toetsbediening zonder 
ombouwkosten

 ¬ Groot dynamisch meetbereik van 15 tot 6.000 m3/h

 Veiligheid / Betrouwbaarheid

 ¬ Groot meetbereik
 ¬ Nauwkeurige meting met gestandaardiseerd  
meetprotocol

 ¬ Update mogelijk op elk moment met een paar  
klikken

Tools Talrijke toepassingen

 ¬ Volautomatische meting van de luchtdoorlatendheid op 
over- en/of onderdruk

 ¬ Dichtheid van de gebouwschil conform NEN-EN-ISO 9972
 ¬ Lekkagebepalingen in de gebouwschil
 ¬ Bruikbaar voor lekkagebepalingen zonder APP tijdens de 
bouwfase 

Cloud-download-alt Gegevensbeheer

 ¬ Data-overdracht naar Wöhler BC 600 APP via WLAN
 ¬ Opslag van klantenbeheer met meetresultaten direct in 
de APP

 ¬ IR-interface voor een protocol ter plaatse

Tachometer-Average Absolute druk

Meetbereik: 300 tot 1.200 hPa
Schermresolutie: 0,1 hPa
Nauwkeurigheid: ±3 hPa

 App 

Ondersteund  Android (van 4.0.3)
Besturingssystemen: iOS (van 6.1) 

Windows 10
Minimumvereiste: WLAN

Tachometer-Slowest Drukverschil

Meetbereik: -100 tot +100 Pa
Schermresolutie:  0,1 Pa
Nauwkeurigheid:  ±0,25 Pa (< ±25,0 Pa) 

anders 1 % van de meetwaarde

water-rise Luchtvolumestroom bij 50 Pa  
(Geëxtrapoleerd)

Meetbereik: 15 tot 6.000 m³/h
Schermresolutie: 0,1 m³/h
Nauwkeurigheid: ±5 % of 1,5 m³/h  

(de hoogste waarde geldt  
in elk geval)

thermometer-half Luchttemperatuur

Meetbereik: -20 tot +50 °C
Schermresolutie: 0,1 °C
Nauwkeurigheid: ±0,5 °C

Technische 
gegevens
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Volautomatische meetprocedure volgens DIN-EN-ISO 9972 of DIN-EN 13829 
met een capaciteit van 15 tot 6.000 m³/h zonder dat de ventilatorsectie opni-
euw moet worden ingebouwd om te wisselen tussen onder- of overdruk.

De ventilatorsectie wordt bediend via de Wöhler BC 600 APP, die eenvoudig 
op een smartphone, tablet of laptop (Android, iOS of Windows 10) wordt 
geladen.

Speciale kenmerken

Wöhler BC 600 App

In plaats van een zware besturingseenheid  
heeft u alleen uw smartphone, tablet of notebook 
nodig. Zo kunt u alle metingen met de Wöhler 
BC 600 controleren en het testrapport eenvoudig 
per E-mail of per messenger services versturen 
vanuit de APP.

 ¬ Platformonafhankelijk (compatibel met  
Android, iOS of Windows 10)
 ¬Meetprocedure volgens de momenteel  
geldende normen
 ¬ Eenvoudig opstellen van een testrapport  
met certificaat volgens DIN-EN-ISO 9972  
of DIN-EN 13829 ter plaatse
 ¬ Altijd up-to-date

wifi    Windows

MESSREIHE - VORBEREITUNG

WEITERCHECKLISTEABBRECHEN





WELCHES MESSVERFAHREN SOLL VERWENDET WERDEN?

 DIN EN 13829, Verfahren A

 DIN EN 13829, Verfahren B

 ISO 9972, Verfahren 1

 ISO 9972, Verfahren 2

 ISO 9972, Verfahren 3

SOLL JETZT EINE LECKAGEORTUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN?

 Ja  Nein

MIT WELCHER MAXIMALEN SOLL-DRUCKDIFFERENZ SOLL GEMESSEN WERDEN?

Maximale Soll-Druckdiff erenz       50    Pa

Auf wie viele Stufen soll die Soll-Druckdiff erenz aufgeteilt werden?       5       6       7       8       9       10

GEBÄUDEDATEN FÜR DEN n50-WERT UND q50-WERT

Innenvolumen (n50)       123    m3 Hüllfl äche (q50)               -    m2

5



Basis- 
uitrusting

Wöhler BC 600
Blower Check

Toepassingsgebied Luchtdoorlatendheid ●

Lekkages in gebouwen ●

Leveringsomvang
Wöhler BC 600 uitleesunit ●

2 stuks capillairslangen 3 m voorzien van gewichtje ●

18 stuks rechte lijmklemmen 220 mm ●

4 stuks rechte lijmklemmen 120 mm ●

Kunststof koffer ●

Telescoopstang ●

Ventilatorsectie incl. afsluitfolie 1,55 x 2,60 m ●

2 stuks spanbanden ●

Reduceerafdichtplaat

Opberghoes ●

Artikel-Nr. 5600

Prijs € 5.654,00

● = inbegrepen

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

Accessoire- 
sets

Afdichten Profi Inbouwraamwerk
deur

Inbouwraamwerk
deur en venster

Minimale inbouwmaat (B x H) 0,80 x 1,35 m 0,80 x 0,90 m

Maximale inbouwmaat (B x H) 1,25 x 2,30 m 1,25 x 2,30 m

Leveringsomvang
2 stuks afdichtelement voor waterafvoeren  
ø 40 / 70 / 125 / 160 mm

●

4 stuks afdichtelement voor waterafvoeren  
ø 50 / 110 mm

●

2 stuks afdichtbalg ø 70 tot 150 mm ●

2 rollen kleefband 50 m ●

Ventielset ●

Fietspomp Master-Blaster ●

Kunststof koffer ●

2 x geprofileerde rail 675 mm ● ●

2 x geprofileerde rail 775 mm ●

2 x geprofileerde rail 1.200 mm ● ●

Opbergtas inbouwraamwerk ● ●

Artikel-Nr. 4810 5675 5671

Prijs € 228,00 € 940,00 € 1.310,00

● = inbegrepen
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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       


