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Wöhler M 603  
drukmeter

U bent een professional en heeft behoefte aan betrouwbaar (meet)gereedschap. De 
Wöhler M 603 drukmeter is TÜV-gekeurd, zodat uw meting voldoet aan de gestelde 
eisen in de normen. U doet een duurzame investering in één drukmeetset, waarmee u 
alle testen volgens NEN 1078 en NEN 8078 (gas), NEN-EN 806 (drinkwater) en NEN-
EN 1610 (buitenriolering) betrouwbaar en veilig kunt uitvoeren. Deze kunnen snel en 
gemakkelijk worden uitgevoerd, omdat de geautomatiseerde meetprocedures een 
eenvoudige en foutloze meting garanderen. Overigens kunt u met Wöhler M 603 druk-
meter in combinatie met de Wöhler L 200 locator zelfs metalen leidingen opsporen. 
Een praktische drukmeetset voor diverse toepassingen.

Eenvoudige en betrouwbare metingen
Bij een dichtheidstest met lekvolume als meetresultaat wordt de Wöhler M 603 druk-
meter op de brandstofleiding aangesloten. Tot 300 mbar kan de testdruk met de inge-
bouwde pompen van de Wöhler M 603 worden gehandhaafd. Dit kan met bedrijfsgas 
of lucht. Na het verstrijken van de vrij instelbare stabilisatieperiode wordt de dicht-
heidstest automatisch uitgevoerd. Bij hogere testdrukken moet een externe pomp 
worden ingezet voor een drukdaling als meetresultaat. Het grote touchscreen kleuren-
display met gebruiksvriendelijke menustructuur geeft de benodigde achtergrondinfor-
matie om de metingen conform de normen uit te voeren.

Groot meetbereik
Metingen aan drinkwaterleidingen met lucht volgens NEN-EN 806 tot 3 bar zijn een-
voudig uit te voeren met de Wöhler M 603 drukmeter. Met de optionele Wöhler SC 660 
Smart Connect druktransmitter wordt het bereik zelfs uitgebreid tot 60 bar. Deze 
druktransmitter is tevens geschikt voor metingen met vloeistoffen. De Wöhler SC 660 
kan eenvoudig via Bluetooth® met de Wöhler M 603 worden verbonden, maar heeft 
daarnaast een eigen overzichtelijk display. Met de kosteloze Wöhler Smart Connect 
App kunnen de meetresultaten van de Wöhler SC 660 verder geanalyseerd worden.

Sterktebeproeving, dichtheids- en  
bruikbaarheidsmetingen
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Met de juiste aansluitaccessoires wordt de nieuw geïnstalleerde gasleiding eenvoudig 
gecontroleerd voor de dichtheidstest (100 mbar).

Ingebouwde meetprocedure om drukregelaars te testen. 


HD-touchscreen 

Rss
Infrarood


Bluetooth®

COGS
Geautomatiseerde  

meetprocedures

TÜV
TÜV gekeurd


Smart Connect App

USB-DRIVE
USB-stick

 ¬ Intuïtieve bediening via 5" touchscreen multifunctioneel 
display

 ¬ Dankzij ingebouwde pompen wordt de meting volautoma-
tisch uitgevoerd

 ¬ Alle drukmetingen aan brandstofleidingen, drinkwater- en 
rioleringssystemen met één drukmeetset

 ¬ Geschikt tot 60 bar met de Wöhler SC 660 druktransmitter 
voorzien van Bluetooth®

 ¬ Eenvoudig te koppelen dankzij draadloze Bluetooth® 
verbinding

Voordelen
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Cloud-download-alt Gegevensbeheer

 ¬ Gegevensbeheer op de PC via de Wöhler M-Serie PC 
software

 ¬ Gegevensbeheer op het mobiele toestel via  de Wöhler 
Smart Connect App

SIGN-IN-ALT Dataloggerfaciliteit

Geheugencapaciteit: 9.999 meetsessies

Tablet-android-alt Display

Kleuren-touchscreen: 7"

tachometer Verschildruk

Meetbereik: ±3.000 mbar
Nauwkeurigheid:  ±6 Pa (< ±200 Pa) 

anders < 3 %Rdg
Resolutie: 0,01 mbar (< ±210 mbar) 

anders 0,1 mbar

Burn Lekvolume

Meetbereik: 0 tot 10 l/h tot 8 l/h getest
Nauwkeurigheid: ±0,2 l/h (< 4 l/h) 

anders 5 %Rdg
Resolutie: 0,1 l/h

Technische 
gegevens

temperature-high Interne temperatuurmeting

Meetbereik: -20 tot +60 °C

humidity Relatieve vochtigheid

Meetbereik: 0 tot 100 %RV
Nauwkeurigheid: ±5 %RV

 Absolute luchtdruk

Meetbereik: 300 tot 1.100 mbar
Nauwkeurigheid: ±2 mbar

battery-full Stroomvoorziening

Li-Ion accu:  17 uur gebruiksduur Getest en gecertificeerd volgens DVGW  
Testbasis G 5952

Tools Talrijke toepassingen

 ¬ Speciaal ontwikkeld voor dichtheidsmetingen aan 
gasleidingen conform NEN 1078 en NEN 8078

  · Sterktebeproeving, dichtheids- en  
bruikbaarheidsmetingen

  · Drukregelaar testen
 ¬ Metingen aan drinkwaterleidingen conform de  
NEN-EN 806 tot 3 bar met lucht 

 ¬ Dataloggerfaciliteit
 ¬ In combinatie met de Wöhler L 200 locator metalen 
leidingen opsporen

 ¬ Met de Wöhler SC 660 Smart Connect druktransmitter 
wordt het meetbereik zelfs uitgebreid tot 60 bar
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Voor de lektest van rioleringen volgens NEN-EN 1610 worden het testobject met 
optionele afdichtballonen afgedicht.

De oppervlaktetemperatuursensor type accuklem kan gebruikt worden om de 
temperatuur van de leiding te bepalen.

Specifieke kenmerken

Optimale  
meetbereik-
uitbreiding
Metingen aan drinkwaterleidingen met lucht volgens 
NEN-EN 806 kunnen worden uitgevoerd met de 
Wöhler M 603 drukmeter door zijn meetbereik tot 
3 bar uit te breiden met de Wöhler SC 660 Smart 
Connect druktransmitter. Deze heeft een meetbereik 
tot 60 bar en is geschikt voor vloeistoftoepassingen. 
Tot vier Wöhler SC 660 druktransmitters kunnen via 
Bleutooth® gelijktijdig worden aangesloten. Daarnaast 
kan de kosteloze Wöhler Smart Connect App worden 
ingezet voor rapportage en analyse van de meetresul-
taten.
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Basisset

Wöhler M 603
drukmeter

Metingen aan gasleidingen en componenten  
volgens DVGW TRGI 2018

●

Metingen aan drinkwaterleidingen volgens DIN EN 806 ●

Metingen aan afvalwaterleidingen volgens DIN EN 1610 ●

Leveringsomvang
Wöhler M 603 uitleesunit ●

Li-Ion accu ●

Draagriem ●

Meetslangenset voor DC / DM / M / SC drukmeters ●

Laadapparaat met USB-aansluitkabel ●

Artikel-Nr. 3445

Prijs € 1.060,00

● = inbegrepen

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

Basisset
Gas

Comfortset
Gas

Profiset
Gas

Leveringsomvang
Kunststof koffer MIDI ●

Kunststof koffer MAXI ● ●

Dichtheidsafpersverdeelblok ● ●

Hoge druk aansluitnippel 1/2"-Bu en 1"-Bu Ms ● ●

Hoge druk aansluitnippel 3/8"-Bu en 3/4"-Bu Ms ● ●

Hoge druk aansluitnippels 1-1/4"-Bu Ms (2 stuks) ● ●

Drukmeetslangenset ● ● ●

Flex-adapter met G 1/8"-Bu ● ● ●

Drukleidingadapter DN 32 Binnendraad ● ●

Gasballon ●

Wöhler M-6xx NL PC-software ●

Wöhler GS 300 gasdetector ●

Wöhler TD 100 printer ●

Artikel-Nr. 12115 12114 12113

Prijs € 118,00 € 702,00 € 1.357,00

● = inbegrepen

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


