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DE PERFECTE 
LUCHTBALANS

Wöhler CFM 600 nuldrukcompensatiemeter
Nauwkeurige nuldrukcompensatie meetmethode



Wöhler CFM 600  
nuldrukcompensatie-
meter

Meettrechter positioneren – meten – opslaan – klaar. Zo eenvoudig kan het zijn en zowel 
langdurige metingen voor gelijktijdig instellen van de volumestroom door een ventila-
tierooster als validatiemetingen aan een ventilatierooster worden met de Wöhler CFM 
600 nuldrukcompensatiemeter, dankzij de meetmethode, nauwkeurig en razendsnel 
uitgevoerd. Door het meetinstrument wordt direct een toevoer- of een afvoerrooster 
automatisch herkend.
Ondanks de compacte behuizing is de hoogste nauwkeurigheid gegarandeerd. De 
Wöhler CFM 600 werkt volgens de nuldrukcompensatie meetmethode. Hierdoor wordt 
de eigen weerstand van het meetinstrument gecompenseerd. De meetresultaten zijn 
daardoor onafhankelijk van de roostergeometrie. Ook volumestromen boven 850m3/h 
kunnen bij benadering exact gemeten worden door het ventilatierooster in meerdere 
vlakken te verdelen. De solide basis voor het inregelen van WTW-systemen Bij een con-
flictsituatie geeft het verschil tussen de toegevoerde en afgevoerde luchthoeveelhe-
den in een gebouw de mate van luchtbalans. In gebouwen is het wenselijk dat tussen 
verblijfsruimten geen grote over- en onderdrukken optreden. Hiervoor is de nuldruk-
compensatie meetmethode de leidende factor. Gelijktijdig geeft de Wöhler CFM 600 
nuldrukcompensatiemeter informatie over de abs. luchtdruk, de temperatuur en de 
luchtvochtigheid. Zo kan direkt de luchtkwaliteit beoordeeld worden. Deze meetresul-
taten kunnen op een Micro SD-kaart worden opgeslagen en op een laptop voor verdere 
analyse en rapportage worden verwerkt in een spreadsheetprogramma.

Nauwkeurige instelling en balancering van de 
ventilatiesystemen
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 ¬ Nauwkeurige meting van toe- en afvoerhoeveelheden 
ongeacht de roostergeometrie

 ¬ Betrouwbare bepaling van de luchtbalans in gebouwen

 ¬ Controle van de luchtkwaliteit door gelijktijdige bepaling 
van de luchthoeveelheid, abs. luchtdruk, temperatuur en 
luchtvochtigheid

 ¬ Hoge nauwkeurigheid dankzij nuldrukcompensatie 
meetmethode

 ¬ Toe- of afvoer worden automatisch herkend

 ¬ Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven met een 
gunstig zwaartepunt voor eenvoudige bediening

 ¬ Geen verstoring van de luchtstromen, indien meerdere 
roosters op een strang zijn aangesloten

 ¬ Betrouwbare meetresultaten, zelfs indien een 
ventilatierooster vanwege de maatvoering in gedeelten 
gemeten moet worden

Voordelen

CROSSHAIRS
Hoge  

nauwkeurigheid


Betrouwbare  

bepaling


Controle van de  

luchtkwaliteit


Toe- of afvoer


Lichtgewicht en  

ergonomisch

Praktische opzettrechter 60 x 60 cm intern voorzien van gelijkrichter.
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Wöhler CFM 600
nuldrukcompensatiemeter

Leveringsomvang
Wöhler CFM 600 uitleesunit ●

Opzettrechter □ 230 x 230 x 145 mm ●

Laadapparaat ●

Micro SD-kaart incl. Micro SD-kaartlezer ●

Accupack ●

Opbergkoffer ●

Artikel-Nr. 7490

Prijs € 4.040,00

● = inbegrepen

Basisuitrusting

Accessoires

Artikel-Nr. Preis

Reserve-accu 7491 € 420,00

Opzettrechter □ 400 x 400 mm 7435 € 212,00

Opzettrechter □ 600 x 600 mm voorzien van gelijkrichter en opbergtas 7438 € 660,00

Wöhler PC-software, Talen: EN / FR / NL / CZ, voor het downloaden van de actuele Wöhler 
DC / DP / CFM PC-software wordt een downloadlink per E-mail beschikbaar gesteld 1005 € 66,00
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ANALYTICS Meetbereik met 
nuldrukcompensatie 10 tot 550 m3/h

 Temperatuur -20 tot +80 °C

ANALYTICS Meetbereik met 
berekende compensatie 551 tot 850 m3/h

humidity Relatieve vochtigheid 0 tot 99 %RV

Technische 
gegevens

 Absolute luchtdruk 300 tot 1.100 hPa

 Afmetingen ø 260 x 350 mm

 Opzettrechter □ 230 x 230 x 145 mm

 Gewicht 2.239 g (incl. accupack)

 Voeding Li-Ion accupack

 Gebruiksduur ca. 12 uur (bij 75 m3/h)

COGS Functionaliteit

 ¬ Snelle en nauwkeurige bepaling van toe- en  
afvoerhoeveelheden bij ventilatieroosters

 Veiligheid / betrouwbaarheid

 ¬ Nauwkeurige meting van toe- en afvoerhoeveelheden 
ongeacht de roostergeometrie

 ¬ Betrouwbare bepaling van de luchtbalans in gebouwen
 ¬ Betrouwbare meetresultaten, zelfs indien een rooster 
vanwege de maatvoering in meerdere gedeelten moet 
worden gemeten

 ¬ Controle van de luchtkwaliteit door gelijktijdige bepaling 
van de luchthoeveelheid, abs. luchtdruk, temperatuur en 
luchtvochtigheid

 ¬ Hoge nauwkeurigheid dankzij nuldrukcompensatie 
meetmethode

 ¬ Toe- of afvoer worden automatisch herkend
 ¬ Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven met een 
gunstige zwaartepunt voor eenvoudige bediening

 ¬ Geen verstoring van de luchtstromen, indien meerdere 
roosters op een strang zijn aangesloten

Tools Toepassing

 ¬ Exact inregelen en balanceren van ventilatiesystemen
 ¬ Twee meetmethoden:

 · Langdurige meting voor inregelen van  
WTW-systemen

 · Validatiemeting van een ventilatierooster

Cloud-download-alt Gegevensbeheer

 ¬ Meetresultaten kunnen worden gekoppeld aan  
verblijfsruimten, projecten of klanten

 ¬ Micro SD-kaart voor data-opslag
 ¬ Data-overdracht als CSV-file voor verdere verwerking 
met een spreadsheetprogramma

Gedurende de meting kunnen de meetresultaten overzichtelijk 
op het kleurenscherm worden afgelezen.
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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

      


