
Techniek op maat 

COMPACT, ROBUUST EN 
VOORZIEN VAN HANDIGE 
TOOLS

De nieuwe compactklasse handig en solide
Wöhler A 450 rookgasmeter 



De Wöhler A 450 rookgasmeter is een solide rookgasme-
ter met een professioneel uiterlijk dankzij het veelzijdige 
kleurendisplay. Touchscreen en 14  meetwaarden gelijk-
tijdig zichtbaar op het display. Dankzij de 4-filtertechno-
logie2) worden de ingebouwde gassensoren optimaal be-
schermd. Diverse praktische tools voor het uitvoeren van 
volledig geautomatiseerde meetprocedures waaronder de 
4 Pa-Test zijn ingebouwd. De rookgasmeter is compact, 
licht in gewicht en uitgerust met een gebruiksvriende- 

lijke menustructuur, geheel conform de bediening van een 
smartphone.
Bovenop de eigen praktisch bediening bestaat de moge-
lijkheid via de WLAN draadloze verbinding te koppelen 
met eigen randapparatuur. Alle meetgegevens zijn zicht-
baar op een smartphone, tablet of laptop (zowel Android 
als iOS). De kosteloze Wöhler A 450 APP NL levert zowel 
grafische als numerieke meetoverzichten.

Wöhler Technik GmbH heeft een nieuwe prijsbewuste rookgasmeter geschikt voor alle meetverplichtingen aan ver-
brandingsinstallaties. Een kleine handzame maar desondanks solide behuizing. Praktische touchscreen bediening met 
ingebouwde WLAN draadloze verbinding.

Wöhler A 450 rookgasmeter 
Onderhoud / inregelwerkzaamheden | rookgasmetingen volgens 
NEN-EN 50379-2 of NEN-EN 50379-3

5" touchscreen kleurendisplay 
Alle meetwaarden in één oogopslag. Eenvoudige intuïtieve bediening 
met het touchscreen kleurendisplay.

Wöhler A 450 APP NL (Android & iOS)
Grotere verbrandingsinstallaties inregelen met mobiele randapparatuur 
zoals smartphone of tablet.

Protocol ter plaatse 
Met de Wöhler TD 100 snelle thermische IR-printer worden meetresul-
taten ter plaatse gerapporteerd.

Optische filterbewaking
Waterafscheider losneembaar voor het praktisch uitwisselen van de 
filters.

1) Met uitzondering van thermokoppel, accu‘s en speciale sensoren; nadere informatie in de garantievoorwaarden.
2) Alleen met de combisonde van de Wöhler A 450 NL.

 ¬ Robuuste behuizing

 ¬ 5" touchscreen kleurendisplay met 14 meetwaarden gelijktijdig overzichtelijk gerangschikt

 ¬ TÜV gekeurd

 ¬ Draadloze verbinding dankzij WLAN

 ¬ Kosteloze Wöhler A 450 APP voor Android of iOS

 ¬ IR- en USB-interface

 ¬ 4-filtertechnologie
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 Functionaliteit 
 ¬ Grafische bepaling van de kernstroom
 ¬ Grafisch kleurendisplay biedt 14 numerieke  
meetwaarden overzichtelijk in één oogopslag
 ¬ Geïntegreerde magneten in de behuizing
 ¬ Comfortabele touchscreen bediening
 ¬ Grafische hulp voor een optimale afstelling 
van de brander
 ¬ Trendlijn per meet- of berekende waarde

 Veiligheid / betrouwbaarheid 
 ¬ 4-filtertechnologie eenvoudig te 
onderhouden
 ¬ LT-sensoren (lange tijd functionerende 
sensoren) en twee1) of vier2) jaar garantie op 
het product
 ¬ Apparaat- en sensordiagnose
 ¬ Gassensoren zelf te vervangen
 ¬ Robuuste behuizing
 ¬ Bewaking van het gastraject met optische  
waarschuwing bij ophoping van condensaat
 ¬ Ingebouwde Li-Ion accu met een 
gebruiksduur van 6 of 17 uur

 TÜV-gekeurd
 ¬ 1. BImSchV / NEN-EN 50379-2 / KÜO2),
 ¬ 4 Pa-Test2)

 Talrijke toepassingen
 ¬ Rookgasmetingen aan olie- en gasgestookte 
toestellen volgens 1. BImSchV [(Duitse) 
federale wet op immissiebescherming]
 ¬ Inspectiewerkzaamheden volgens KÜO 
[(Duitse) veeg- en keuringsverordening]2), 
energietest2), 4 Pa-Test2)

 ¬ Grafische instelhulp om de brander te 
optimaliseren 

 Gegevensbeheer 
 ¬ Beheer van 1.000 klanten
 ¬ Interface voor de meeste gangbare 
programma’s
 ¬ Continue gegevensoverdracht via WLAN, 
USB of Wöhler A 450 APP NL voor Android 
of iOS smartphone beschikbaar

1) Wöhler A 450 L NL, met uitzondering van thermokoppel en accu's; 
nadere informatie in de garantievoorwaarden.

2) Wöhler A 450 (ECO) NL, met uitzondering van thermokoppel en accu's; 
nadere informatie in de garantievoorwaarden.

Productoverzicht

Wöhler A 450 APP
Doet u liever alles met uw smartphone of tablet? Dan  
is de Wöhler A 450 APP beschikbaar voor uw meet-  
en inregelwerkzaamheden. Het maakt niet uit of u een 
Android- of iOS-toestel gebruikt.

 ¬ Op afstand uitlezen van de meetwaarden
 ¬ WLAN directe verbinding met uw mobiele 

randapparatuur
 ¬ Versturen van het meetprotocol van de 

smartphone / tablet via E-mail en messenger 
services mogelijk

Via WLAN kunnen de 
meetwaarden naar mobiele 
apparaten worden gestuurd 
en via APP verder worden 
verwerkt. 

Technische gegevens

Display 5" touchscreen met 14 meetwaarden gelijktijdig
Zuurstofconcentra-
tie (O2)

0 tot 21 %

Koolmonoxidecon-
centratie (CO)

0 tot 5.000 ppm (Wöhler A 450 L)
0 tot 10.000 ppm H2-gecompenseerd  
(Wöhler A 450 (ECO))

Waterstofcon- 
centratie (H2)

0 tot 1.000 ppm (Wöhler A 450 (ECO))

Stikstofmonoxide-
concentratie (NO)

0 tot 3.000 ppm (Optie)

Temperatuur Tr -20 tot +800 ºC
Temperatuur Tl -20 tot +100 ºC
Drukverschil ±110 hPa
Gewicht 620 g
Voeding Li-Ion accu 3,6 V / 2.250 of 6.700 mAh  

of netvoeding via USB-interface
Gebruiksduur ca. 6 of 17 uur
Gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden 
onder woehler.nl/P_16410.dl

Artikel-Nr. 4689 8489 4695

Toepassingsgebied
Wöhler A 450 L 
rookgasmeter

Wöhler A 450 ECO 
rookgasmeter

Wöhler A 450 
rookgasmeter

Metingen volgens 1. BlmSchV •1) • •

Metingen volgens NEN-EN 50379-2 •1) • •

Metingen volgens KÜO, TÜV getest • •

Metingen conform SCIOS PO/PI/EBI • •

Rookgasvoorbehandeling Peltier Optie

Branderafstelling • • •

Branderdiagnose • • •

Metingen van omgevingslucht • • •

Luchthoeveelheidsberekening •

Meetgrootheden

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

Koolmonoxideconcentratie (COlow) 5.000 ppm 10.000 ppm 
H2-comp.

10.000 ppm 
H2-comp.

Waterstofconcentratie (H2) 1.000 ppm 1.000 ppm

Stikstofmonoxideconcentratie (NO) Optie 3.000 ppm Optie 3.000 ppm Optie 3.000 ppm

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

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

Drukverschil ±110 hPa ±110 hPa ±110 hPa

Kenmerken

Kleurendisplay • • •

Touchscreen • • •

Geheugenopslag • • •

Apparaatdiagnose • • •

Sensordiagnose • • •

Filtertechnologie 3 3 4

Filter- en pompbewaking • • •

IR-interface • • •

USB-interface • • •

WLAN • • •

Gassensoren zelf uit te wisselen • • •

• = inbegrepen 
1) Met uitzondering van koolmonoxide (CO).

4 | Wöhler A 450 rookgasmeter Wöhler A 450 rookgasmeter | 5



Accessoireset 
voor Wöhler A 450 L / 450 ECO / 450 rookgasmeter

Accessoireset  
Printer

voor Wöhler A 450 L / ECO

Accessoireset  
Printer

voor Wöhler A 450 (L / ECO)

Accessoireset  
Pitotbuis / PC-software

voor Wöhler A 450

Leveringsomvang Klemconus ø 10 tot 15 mm edelstaal • •

Klemconus ø 10 tot 15 mm PTFE •

Zakje a 3 stuks waterstopfilters • •

Zakje a 25 stuks wattenfilters • •

Luchttemperatuursensor 220 mm •

Set drukmeetslangen en toebehoren •

Wöhler TD 100 snelle thermische printer • •

Kunststof koffer Midi •

Kunststof koffer Maxi •

Wöhler A 450 INT PC-software •

Pitotbuis type S voorzien van  
telescoopstang •

Artikel-Nr. 6596 6597 5962

Prijs € 358,00 € 514,00 € 387,00

Bestel nu online!  woehler.nl/6596 woehler.nl/6597 woehler.nl/5962

Basisuitrusting

Wöhler A 450 L  
rookgasmeter

5.000 ppm CO-sensor

Wöhler A 450 ECO
rookgasmeter

10.000 ppm CO-sensor

Wöhler A 450
rookgasmeter

10.000 ppm CO-sensor

Leveringsomvang Wöhler A 450 L uitleesunit •

Wöhler A 450 ECO uitleesunit •

Wöhler A 450 uitleesunit •

5.000 ppm CO-sensor •

10.000 ppm CO-sensor  
H2-gecompenseerd • •

Pd 1 Pa • •

Pd 0,1 Pa •

Luchttemperatuursensor stekervorm • •

WLAN-, USB- en IR-interface • • •

Combisonde 250 mm incl. 1,5 m  
vast aangesloten aanzuigslang • •

Losneembare combisonde 275 mm  
incl. 1,5 m vast aangesloten aanzuigslang •

USB-laadapparaat met Micro-USB-kabel • • •

Li-Ion accu 6 uur gebruiksduur •

Li-Ion accu 17 uur gebruiksduur • •

Wattenfilters • • •

Artikel-Nr. 4689 8489 4695

Prijs € 785,00 € 999,00 € 1.330,00

Bestel nu online!  woehler.nl/4689 woehler.nl/8489 woehler.nl/4695
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Artikel-Nr. Artikelomschrijving Aantal €/stuk

Per zending berekenen wij € 8,90 verzendkosten. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing. Prijzen zijn excl. B.T.W.
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Bestel nu online!  woehler.nl  /Artikel-Nr.
 +31 35 77 32 585
 +31 35 77 32 582

Factuuradres / Opdrachtgever Afleveradres indien afwijkend

Firma Firma

Naam Naam

Straat Straat

Postcode/Plaats Postcode/Plaats

Land Land

Telefoon Fax

Mobiel E-mail

Klant-Nr.

Datum Handtekening

Ja, ik ga ermee akkoord dat Wöhler regelmatig  vaknieuws,  tips en interessante  berichten over mijn branche naar het bovenstaande E-mailadres kan 
sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. 

BTW-ID NL B

Wöhler | NEDERLAND
Tel.: +31 35 77 32 585
Fax: +31 35 77 32 582
E-mail: info@woehler.nl

Wöhler Technik GmbH | GERMANY
Tel.: +49 29 53 73 100
Fax: +49 29 53 73 96 100
E-mail: info@woehler.de
Adres: Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg www.woehler.nl


