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SNEL & 
EENVOUDIG 
METEN

Wöhler DM 602 druk-temperatuurmeter
Branderafstelling gasgestookte verbrandingsinstallaties



Wöhler DM 602  
druk-temperatuurmeter

Het is handig als u altijd een kleine manometer snel bij de hand heeft waarop u kunt 
vertrouwen. Met onze Wöhler technologie heeft u een professioneel en modern vorm-
gegeven druk-temperatuurmeter in handen voor snelle en nauwkeurige meetresultaten.
De hoogwaardige drukverschilsensor van de Wöhler DM 602 levert u stabiele meet-
waarden in elke positie. U kunt de druk- en temperatuurwaarde overal gemakkelijk afle-
zen op het grote verlichte display. 
Het meetinstrument heeft voor de temperatuurcompensatie van de druk een ingebou-
wde temperatuursensor. Zodra een externe temperatuursensor, zoals een naaldvoeler 
voor tapwater of oppervlaktevoeler voor aanvoer en retour, wordt aangesloten verschijnt 
die meetwaarde in het display.
U kunt de druk- en temperatuureenheden en de resolutie van de druk naar wens wijzi-
gen. Met uw robuuste Wöhler DM 602 bent u optimaal uitgerust voor tal van toepassin-
gen.

Compact en robuust voor dagelijks gebruik
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Rss
Infrarood

plug
Verschillende  

aansluitmogelijkheden


3.000 hPa meting


Display verlichting


Geïntegreerde magneten

Met de Wöhler M 602 kunt u snel en nauwkeurig werken, zowel bij het afstellen van de brander als 
bij het meten van de trek in het rookgaskanaal.

 ¬ Made in Germany met geïntegreerde magneten en 
schokbestendige behuizing

 ¬ Robuuste sensor tot 3.000 hPa met hoge resolutie  
(0,01 hPa)

 ¬ Verlicht display voor comfortabel uitlezen van de  
gemeten waarde

 ¬ Stabiele meetwaarden in elke positie dankzij 
hoogwaardige druksensor

 ¬ Afdrukken van testresultaten direct ter plaatse met  
de Wöhler TD 100

 ¬ Meeteenheid selecteerbaar

 ¬ Klein, lichtgewicht en praktisch

 ¬ Optioneel leverbaar met Li-Polymer accupack

Voordelen
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Toepassing



Wöhler DM 602 
druk-temperatuurmeter

Wöhler DM 602  
druk-temperatuurmeter

Meting conform NEN 8078, branderafstelling,  
schoorsteentrek etc.

● ●

Weergave in mbar en °C Pa en °C

Leveringsomvang
Wöhler DM 602 uitleesunit ● ●

2 stuks 1,5 V batterijen type AA ● ●

Draagriem ● ●

Artikel-Nr. 8837 11195

Prijs € 255,00 € 255,00

● = inbegrepen

Product selectie

Accessoireset  
Gasdruk

Accessoireset  
schoorsteentrek

Leveringsomvang
Kunststof koffer MINI ● ●

Drukmeetslangenset gasdruk ●

Drukmeetsonde, klemconus en 1,5 m drukmeetslang ●

Artikel-Nr. 10094 10093

Prijs € 46,00 € 61,00

● = inbegrepen

Accessoiresets
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COGS Functionaliteit

 ¬ Drukverschilmetingen via hoogwaardige 3.000 hPa 
druksensor

 ¬ Temperatuurmetingen via interne of optionele externe 
sensor 

Tools Toepassing

 ¬ Aanpassing van de gasdruk
 ¬ Meting het drukverschil over de ventilator
 ¬ Meting van de schoorsteentrek
 ¬ Temperatuurmeting

Books Documentatie

 ¬ Afdrukken van de meetwaarden op de thermische 
printer via IR-interface

tachometer Drukverschil

Meetbereik: ±3.000 hPa
Nauwkeurigheid: ±0,06 hPa (< ±2 hPa) 

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

anders 0,1 hPa

temperature-high Temperatuur intern

Meetbereik: -20 tot +60 °C
Nauwkeurigheid: ±1 °C
Resolutie: 0,1 °C

temperature-high Temperatuur extern
(met aangesloten temperatuursensor)

Meetbereik: -20 tot +800 °C
Nauwkeurigheid: ±1 ºC (-20 tot +67 ºC) 

anders ±1,5 %Rdg  
volgens EN 50379-1

Resolutie: 0,1 °C

Battery-three-quarters Voeding

2 stuks 1,5 V batterijen type AA
Optioneel Li-Polymer accupack incl. USB-C 
aansluitkabel leverbaar

Technische 
gegevens
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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       


