
Wöhler Drukcomputer DC 17
Proefset voor de hydraulische afstelling en voor 
meting van het oliedoorstroomvolume bij een bran-
dermond 
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 Wöhler Drukcomputer DC 17

1.  Specificatie

1.1 Belangrijke wenken

Voor ingebruikneming van het apparaat dient de bedieningshandleiding 
aandachtig te worden gelezen en de aanwijzingen op alle punten te worden 
gevolgd.

De Wöhler drukcomputer DC 17 dient in principe slechts door vakkundig 
personeel voor het beoogde doel en binnen de gespecificeerde data te wor-
den gebruikt. Aansprakelijkheid of garantie voor met het apparaat gevonden 
resultaten of voor bij het gebruik van het apparaat ontstane schade is in ieder 
geval uitgesloten.

Voorzichtig zijn bij het lostrekken van de slang-plugverbinding na de meting! 
Als de slangadapter van de appendage wordt afgetrokken, zonder dat daar-
voor de desbetreffende aansluiting is dichtgedraaid, kan er hete vloeistof 
ontsnappen en er bestaat gevaar zich eraan te branden. 

1.2 Toepassingen

De Wöhler drukcomputer DC 17 is een zeer precies, multifunctioneel meer-
voudig meetinstrument voor de registratie van differentiedruk en tempera-
tuur. Het hoge drukmetingsbereik tot 17 bar maakt naast metingen van de 
differentiedruk op regelventielen voor warmwater-, centrale verwarmings- en 
koelinstallaties via de simpele invoer van een kv-waarde een directe melding 
van de doorstroom¬hoeveelheid in l/h resp. m3/h „met één druk op de knop“ 
mogelijk. De robuuste druksensor, die is ontworpen voor rechtstreeks contact 
met de media gas (lucht), water en olie, heeft een druksterkte van 32 bar. Een 
opsteekbare proefslangadapter met sinterfilterelementen dient voor een ze-
kere nulpuntdetectie ook bij uiterst hoge voordruk. De complete koffer bevat 
daarbij aansluitingsadapter voor de appendages van de meeste producenten. 
Met behulp van een optionele temperatuur¬meettang is de spreiding van de 
voorloop- en retourtemperatuur voor en na het uitvoeren van de hydraulische 
compensatie te meten. Het resultaat kan worden uitgeprint en zo het resultaat 
van het werk worden gedocumenteerd.

De Wöhler DC 17 kan eveneens voor de meting van de oliedoorgangssnel-
heid van een oliesproeimond en daarmee van de ingestelde stookcapaciteit 
worden gebruikt. Het programma houdt zelf rekening met systemen met en 
zonder olievoorverwarming. Met de DC 17 kan overeenkomstig de technische 
regels voor olie-installaties zowel de onderdruk- (vacuüm) als de overdrukkant 
van de oliepomp en het toevoersysteem worden gecontroleerd resp. inge-
steld. Deze instelling valt ook met een thermo¬printer te documenteren.

1. Specificatie
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Het uiterst lage stroomverbruik wordt mogelijk gemaakt door een volledig 
nieuwe processor¬technologie, waarbij het stroomverbruik zich dynamisch 
aanpast aan de meettaak. Ook in de bedrijfsmodus met maximaal stroomge-
bruik (6 mA) resulteert dat met twee standaardbatterijen (2 x mignon, 2Ah) in 
een continue bedrijfsduur van meer dan 300 h.

Naast de drukmeting is reeds in de basisversie een 
ruimtetempera¬tuurmeting geïntegreerd. Een magnetische beschermingstas 
vereenvoudigt het gebruik en beschermt het toch al robuuste apparaat nog 
eens extra.

1.3 Meetwaarden

Differentiedrukmeting (voor temperatuur gecompenseerde piëzo-brug) meet-
bereik: +/- 17 bar (17.000 hPa) 

Melding: +/- 20 bar (20.000 hPa)

  0,1 hPa (mbar) resolutie in het bereik +/-1.100,0 hPa (mbar), 
  anders 1 hPa

Nauwkeurigheid:< 3 % v.m., in het bereik < +/- 10 hPa beter dan +/- 0,3 hPa

Media: gas, water, olie (pas op, niet mengen!))

Aftastwaarde: 1 Hz, gemiddelde waarde van 4 aftastingen (4 seconden-
venster)

Druksterkte: 32 bar

Interne temperatuurmeting (NTC) 
Meetbereik: -20 °C t/m 60 °C  

Nauwkeurigheid: < +/- 2°C 

Resolutie: 0,1 °C

Externe temperatuurmeting  
(met optionele temperatuurmeettang best.-nr. 3619))

Meetbereik: -19,9 °C t/m +99,9 °C

Nauwkeurigheid: < +/- 2 °C

Resolutie: 0,1 °C

T98: < 120 sec, bij 1,5 m/s

1.4 Berekende waarden

1. Specificatie
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Drukeenheden:

Omrekening in mbar, hPa, inH2O, PSI, bar volgens algemeen geldend omre-
keningsvoorschrift.

Temperatuureenheden:

Omrekening van °C in °F volgens algemeen geldend omrekeningsvoor-schrift. 

Hydraulische compensatie:

Doorstroommelding: tot 5,0 hPa displaytekst: „Druk te klein“

 1. Bereik: 0 t/m 49.999 l/h, 
   resolutie 1 l/h

 2. Bereik: 50,0 m3/h bis 1.000,0 m3/h,, 
  resolutie 0,1 m3/h

kv-waarde invoer: van 0,1 tot 5,00 m3/h met 0,01 m3/h in-/decrement

 van 5,0 tot 50,0 m3/h met 0,1 m3/h in-/decrement

 van 50 tot 500 m3/h met 1 m3/h in-/decrement

 van 500 tot 1000 m3/h met 10 m3/h in-/decrement

Dichtheidscorrectie: van 0,01 tot 2,00 kg/l met 0,01 kg/l in-/decrement, 
 instelbaar in het setupmenu

Oliedoorgangssnelheid bij de brandersproeimond:
Doorstroommelding: Bereik van 0 tot max. 999,99 kg/h bij drukken tot 

max. 20 bar, resolutie 0,01 kg/h

Datum en tijd:
Vermelding bij inschakelen en op meetprotocollen

1.5 Loggerfunctie

Omvang: 4680 metingen met steeds druk- en twee 
temperatuurmeetwaar¬den (bij ingeplugde externe voeler),d.w.z. maximaal 
14.040 meetwaarden.

Meetwaarden worden ook zonder batterijen meer dan 10 jaar in het geheugen 
bewaard.

1. Spezcificatie
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Te kiezen aftastintervallen: 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min, 1 h

Let erop, dat de batterijen zo goed als nieuw zijn!

1.6 Technische gegevens

Batterijen: twee mignoncellen, type AA of droge batterijen

Stroomverbruik:  - arbeidsmodus: ca. 6 mA 
 - uitgeschakeld of loggerbedrijf: ca. 16 µA voor klok en 
processor

Interfaces:                 - infrarood-datatransfer naar de PC 
- printeruitvoer ter plaatse op thermoprinter best.-nr. 
9130

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Arbeidstemperatuur: -5 °C tot +60 °C in loggermodus (zonder displaymel-
ding), met displaymelding 0 °C - 50 °C

Gewicht:                    ca. 450 g met beschermtas en hechtmagneet zonder 
slang

Afmeting: 54 x 165 x 52 mm

2. Bedieningselementen en aansluitingen

De volgende afbeelding 2.1 toont de meldings- en bedieningselementen van 
de DC 17. Het display laat links steeds een trendaanduiding ▼ ▼ en in het mid-
den de getalswaarde zien. De maateenheid rechts in het display wordt aan-
gevuld met extra gegevens aan de onderste displayrand. Bij een druk op de 
knop verschijnt aan de bovenrand van het dis¬play tevens een cursor •, die 
op een subprogramma op de displaysticker wijst. Als deze cursor knippert, 
is dit subprogramma geactiveerd.

De toetsenfunctie is vergelijkbaar met een mobiele telefoon opgezet. Altijd 
kan met de linker „±“-toets een getalleninvoer worden verhoogd of vermin-
derd resp. de cursorpositie • (1) op de rand van het display naar rechts of 
naar links verschuiven. Een korte dubbelklik op de „±“-toets verandert de 
telrichting van opwaartse naar neerwaartse tellingen resp. schakelt de richting 
waarin de cursor loopt van rechts naar links. Een punt in het midden van het 
display (2) geeft deze omkeer¬functie aan. Een volgende dubbelklik schakelt 
weer naar positieve telrichting resp. looprichting van de cursor

2. Bedieningselementen en aansluitingen
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Voorbeeld: een druk op de „±“-toets verplaatst de cursor van de getoonde 
positie van de hydraulische test Hydr.-kv (zie 1 ) naar rechts op de tempe-
ratuurmeting Temp. Men komt op de positie Hydr.-kv terug, door eerst een 
dubbelklik ( „•“ toont actieve omkeerfunctie, zie 2) en daarna een enkele klik 
te geven.

Afb. 2.1: Display en bedieningselementen DC 17

De „ENTER“-toets in het midden van de bedieningspaneel bevestigt de ge-
talleninvoer c.q. activeert het programma van de gekozen cursorpositie.

De rechter „C l/O“-toets heeft twee functies. Bij één keer drukken breekt ze 
een bij vergissing begonnen menupunt resp. een verkeerde getal-leninvoer af. 
Als de toets ingedrukt wordt gehouden, schakelt het apparaat na 3 seconden 
uit.

 

2. Bedieningselementen en aansluitingen

standaardmaateenheden

verdere maateenheden

.
1

2
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Afbeelding 2.2 toont alle componenten en verbindingen van de drukcomputer 
DC 17.

Afb. 2.2: Verbindingen en aansluitingen van de drukcomputer DC 17 voor 
hy¬draulische compensatie en meting van de oliedoorstroomsnelheid.

De aansluitadapter voor de hydraulische compensatie in afbeelding 2.2 dient 
in hoofdzaak voor een goede nulstelling van de druksensor. Daarvoor moet 
de ven¬tielhendel zoals in afbeelding 2.2 getoond horizontaal in positie „P = 
0“ staan. Na de nulstelling dient de ventielhefboom voor de eigenlijke meting 
in 90° in de loodrechte stand „Meten“ te worden gezet. De rode dient op de 
dienovereenkomstig aangeduide testnippel met de hoogste druk, de blauwe 
slang op de overblijvende testnippel te worden geplugd.

IrDA-interface

Bluelink

blauwe meetslang
rode meetslang

testslangadapter voor hy-
draulische compensatie

TD 600 

Temperatuurmeettang

ventielhetboom

Wöhler DC 17 Drukcomputer 
in de professionelle set (best.-Nr. 3613)
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Op de aansluitstompen van de DC 17 kan ook een slang met een bin¬nen-
diameter van 5 - 6 mm of een snelkoppeling type DN 2.7 worden gestoken. 
Bij hogere drukbereiken moeten geen siliconenslangen worden gebruikt, daar 
bij dit materiaal zich reeds bij een overdruk van 1 bar een perforatie in de 
vorm van een bijkomende lekkage kan voordoen.

Aan de achterzijde van de DC 17 in afbeelding 2.2 bevinden zich diffusieope-
ningen voor interne registratie van de temperatuur. De geïntegreerde tempe-
ratuurmeting dient ook voor temperatuurcompensatie van de druksensor. Als 
preci¬sietemperatuursensor met uitgebreid meetbereik (-19,9 °C tot +99,9 °C) 
kunnen extern de temperatuurvoeler voor de verbrandingslucht A 500 (best.-
nr. 9605), de verbrandingsluchtsonde A 500 (best.-nr. 9611) met 1,6 m kabel 
of de temperatuurmeettang (best.-nr. 3619) voor registratie van de voorloop- 
en retour¬temperaturen worden gebruikt.

Voor het kiezen van de logger worden de meetgegevens infrarood-optisch via 
de IR-interface (best.-nr. 9631 serieel of 9318 USB of 5038 Bluelink 500) naar 
de PC doorgestuurd.

2. Bedieningselementen en aansluitingen
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3. Bediening

Voor ieder gebruik moet eerst visueel de goede werking van het apparaat 
worden gecontroleerd. Na het inschakelen daarna voert het apparaat een 
zelftest uit. Daarna worden tijd en datum vermeld. Als de loggerfunctie van 
het apparaat was geactiveerd, verschijnt in plaats daarvan de tekst „Log“ ge-
volgd door actuele meet- en geheugenopslagwaarden, voordat het apparaat 
zichzelf dan weer uitschakelt. Zolang een knipperende cursor op het subpro-
gramma P=0 wijst, mag er geen slang worden aangesloten c.q. geen differen-
tiedruk worden opgegeven, daar het apparaat zich stabiliseert en zijn nulpunt 
bepaalt. Daarna geeft het display de actuele differentiedruk aan.

Afbeelding 3.1 : Keuze van het menu Hydr.-kv

Een overdruk bij de met een (+) teken gemarkeerde aansluitstomp en een 
onderdruk bij de met een (-) teken gemarkeerde aansluitstomp leidt tot een 
positieve differentiedrukmelding. Als het drukverschil boven de 1.100,0 hPa 
komt, schakelt het apparaat automatisch om op het hogere meetbereik tot 
20.000 hPa.

De volgende subhoofdstukken beschrijven de basisfuncties van de betreffen-
de menupunten

3. Bediening
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3.1 Het verrichten van een volumestroommeting met  
menupunt „Hydr.-kv“ 

Stap 1, montage van de DC 17: eerst dient 
de Wöhler DC 17 met de testslangadap¬ter te 
worden verbonden, zie afbeelding 3.1.1. Daarbij 
dienen de rode en de blauwe testslang nog van 
het ventiel van de buisleiding gescheiden te zijn. 
Als voor de meting de naaldadapters (best.-
nr. 21992) gebruikt moeten worden, dienen ze 
eveneens voor het begin van de meting op de 
testslangen te worden gestoken. Nu moet het 
meetapparaat met de magnetische bescherm-
tas zo worden vastgezet, dat het gedurende de 
gehele meting goed kan worden 
afgelezen en bediend, zonder zijn positie en 
hoogte t.o.v. de testappendage te veranderen

Afbeelding 3.1.1: Wöhler DC 17 met opgestoken testslangadapter, ventiel 
op „meten“

Stap 2, aansluiting van de testslangen: Nu 
worden de testslangen verbonden met het 
regelven¬tiel van de buisleiding. Daarvoor moet 
de ventielhefboom van de testadapter gesloten 
zijn c.q. het ventiel van de testslangadapter 
dient op „meten“ te staan. Bovendien moet 
ook het ventiel van de rode slang gesloten zijn. 
Daarna dient eerst de blauwe testslang volgens 
afbeelding 3.1.2 met het ventiel c.q. de appen-
dage van de buisleiding te worden verbonden. 
Daarvoor staan zowel naaldadapter (best.-nr. 
21992) als standaardkoppelingen DN 5 ter be-
schikking. Daarna wordt de rode slang met de 
afsluitkraan aangesloten.

Afbeelding 3.1.2: Testslangen aan appendage aangesloten

Voordat nu de DC 17 wordt ingeschakeld, moet de ventielhefboom in de test-
slangadapter volgens afbeelding 3.1.3 in de stand „P = 0“ worden gedraaid 
en worden gecontroleerd of het ventiel aan de rode testslang is afgesloten. 

3. Bediening
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Stap 3, DC 17 inschakelen: Na het inscha-
kelen van de DC 17 vindt een versi¬e-
melding met datumvermelding plaats. De 
daarop volgende nulstelling van de druk-
sensor wordt door de text „STAB“ en een 
knipperend symbool „P = 0“ aangegeven.

 

Afbeelding 3.1.3: Voor het inschakelen van de Wöhler DC 17 met ventiel 
in de testslangadapter op „P = 0“ stellen. Het ventiel aan de 
rode testleiding blijft gesloten.

Stap 4: Na het einde van deze stabilise-
ringsfase toont het display van de Wöhler 
DC 17 het drukverschil van het moment van 
bijna nul aan. Nu dient het ventiel aan de 
rode testslang te worden geopend en het 
ventiel aan de testslangadapter op „Meten“ 
te worden geschakeld, zie afb. 3.1.4. 

Stap 5, Doorstroommeting starten: Door 
drukken op de „±“-toets dient nu de cursor 
op het subprogramma Hydr.-kv te worden 
gezet en met de „ENTER“-toets te worden 
geactiveerd (cursor knippert onder Hydr.-
kv), (zie afb. 3.1.4). Daarna knippert de cur-
sor en op het display verschijnt de actuele 
doorstroom in l/h c.q. bij grotere meetwaar-
den in m3/h.

Afb. 3.1.4: Voor doorstroommeting dient het ventiel in de testslangad-
ap-ter op Meten te worden gezet. Het ventiel aan de rode 
testleiding dient te worden geopend.

3. Bediening
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Stap 6, kv-waarde instellen: Door te drukken op de „±“-toets in het 
menu Hydr.-kv komt men automatisch in de kv-waarde invoerroutine. Ter 
verduidelijking verschijnt aan de displayrand linksonder een cursor boven 
kv. Hoe langer men de „±“-toets ingedrukt houdt, des te sneller wordt de 
kv-waarde hoger, zie afb. 3.1.5. De kv-waarde wordt in m3/h ingevoerd.

Een dubbelklik met de „±“-toets 
schakelt om op het verkleinen van de 
invoer¬WAARDE ( „•“ IN HET DISPLAY 
TOONT GEACTIVEER¬de omkeerfunc-
tie) c.q. een hernieuwde dubbelklik 
weer opnieuw op oplopende telrich-
ting. Als de zo inge¬voerde kv-waarde 
met de „ENTER“-toets wordt beve-
stigd, komt men weer bij de meetmel-
ding terug en op het display verschijnt 
de actuele doorstroom, die nu met de 
nieuwe kv-waarde wordt bepaald. Bij 
enkele appendages kan de kv-waarde 
direct van de handwielpositie wor-
den afgelezen, bij andere moet hij uit 
diagrammen van de montagehand-lei-
ding van het ventiel worden afgelezen.

Afb. 3.1.5: Hier wordt juist de kv-waarde 1,70 ingesteld. Een cursor 
ver¬schijnt boven kv aan de displayrand linksonder, om de 
getals¬waarde als kv-waarde te markeren.

 

Stap 7, Resultaat opslaan en printen: de rechter „C l/O“-toets be¬ëindigt de 
stroommeting. Op het display verschijnt de lopende tekst Opslaan. Als dit 
met de „ENTER“-toets wordt bevestigd, worden de meet-, instel- en reken-
waarden voor latere documentatie van de meting opgeslagen. Daarna vraagt 
de DC 17: drukken? Nu kan de laatste meting via een thermoprinter wor-
den uitgeprint en daarmee gedocumenteerd. Alterna-tief komt men met de 
„±“-toets bij het menupunt Zenden. Hier kan het protocol via IrDA naar de PC 
doorgezonden en in tekstformaat worden opgeslagen. Met de „C l/O“-toets 
wordt de doorstroommeting beëindigd en men komt terug bij de normale 
drukmelding.

3. Bediening
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Drie tips voor doorstroommeting: 

- Bij kleine drukverschillen resp. lage doorstromen helpt het om de test-
slangen gelijkmatig te ontluchten. Daarvoor kan de rode testslang met 
naaldadapter van de appendage worden afgetrokken, de naaldopening in 
een leeg vat worden gehouden en het ventiel eventjes geopend, tot alle 
luchtbellen in de testleiding ontsnappen. De ventielhefboom aan de test-
adapter dient daarbij op P=0 te worden ingesteld.

- Bij kleine drukverschillen c.q. lage doorstromingen helpt het eveneens om 
na de nulstelling noch de stand van het meetapparaat noch de loop van 
de testslang van de appendage naar het meetapparaat te veranderen. 
Daarbij helpt de magnetische beschermtas zeer goed.

- Bij langer durende metingen is het zinvol om de nuldruk regel¬matig te con-
troleren. Dit geldt in het bijzonder, als de temperatuur in de ruimte sterk 
afwijkt van die van de meetapparaten. Daarvoor houdt men bij gesloten 
ventiel in de rode testleiding en met ventielstand „P = 0“ aan de testslan-
gadapter de drukmelding in het oog. Als die van het nulpunt mocht af-
wijken, kan het apparaat door tweemaal te drukken op de „ENTER“- toets 
opnieuw op nul gesteld worden.

3. Bediening
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3.2 Menupunt Temp. voor de meting van de voorloop- en 
retourtemperatuur

Met behulp van een temperatuurmeettang (best.-nr. 3619) kan de voorloop- 
en de retourtemperatuur voor en na een hydraulische afstelling worden 
gemeten en voor een latere uitprint in de DC 17 worden opgeslagen.

Stap 1: tang aanbrengen en hendelstekker met 
de DC 17 verbinden.

Stap 2: Wöhler DC 17 inschakelen en het menu-
punt Temp. activeren. Nu wordt de actu-ele 
temperatuur bij de meettang aangegeven.

Stap 3: Opslaan en uitprinten. De rech¬ter „C 
l/O“-toets beëindigt de temperatuurmeting. Op 
het display verschijnt de lopende tekst opsla-
an onder. Met de „±“-toets wordt nu een van 
de vier opslagposities uitgekozen en met de 
„ENTER“-toets bevestigd:

1. Voorlooptemperatuur voor afstelling

2. Retourtemperatuur voor afstelling

3. Voorlooptemperatuur na afstelling

4. Retourtemperatuur na afstelling

Daarna vraagt de DC 17: printen? resp. 
zenden? Nu kan de laatste doorstroom¬meting 
inclusief de gemeten voorloop- en retour-
temperaturen via een thermoprinter worden 
uitgeprint c.q. naar de PC worden doorgezon-
den. Da¬armee zijn alle resultaten volledig in 
overzicht¬elijke vorm gedocumenteerd. Met 
de „C l/O“-toets wordt de temperatuurmeting 
beëindigd en men komt terug bij de normale 
drukmelding.

Afb. 3.2.1: Meting van de voorlooptemperatuur met temperatuurmeettang 
(best.-nr.: 3619)

3. Bediening
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3.3 Menupunt Oil press. voor de meting van het oliedoorstroomvolume 

Het drukmeetbereik en de stevigheid van de druksensor maken zo¬wel me-
ting van de onderdruk aan de zuigkant van de oliepomp als controle van de 
ingestelde stookcapaciteit door meting van de ol¬iepompdruk bij de verstu-
ivermond mogelijk. Er hoort een bijbehorende aansluitadapter bij de testset. 
Afbeelding 3.3.1 laat de plaatsing zien.

Afb. 3.3.1: DC 17 aansluiting op een oliepomp

Stap 1, aansluiting van het drukmetingsapparaat: allereerst wordt de 
oliepom¬padapter (best.-nr. 21990) bij uitgeschakelde verwarming op de 
bijbehorende aansluiting van de oliepomp geschroefd. Een verloopstuk 1/4“ 
naar 1/8“ is bijgeleverd. De Wöhler DC 17 moet nog niet worden aangesloten.

Stap 2, inschakelen: schakel de Wöhler DC 17 in. Steek pas na afloop van de 
stabiliseringsfase de blauwe testslang op de plus¬aansluiting. (De plusaans-
luiting kan ook bij „onderdrukmetingen“ worden gebruikt, de meetwaarde 
heeft dan een minteken ervoor).

Stap 3, oliedoorstroomvolume en stookcapaciteit meten: activeer het menu-
punt Oil press., zodat de cursor knippert. Bij gestarte oliepomp geeft het 
display dan de oliedoorstroom in kg/h, l/h of gal/h aan. Voor een precieze 
melding moet met de „±“-toets de druk op de oliesproeimond worden inge-
steld en met de „ENTER“-toets worden bevestigd. In het setupmenu worden 
daarvoor de referentiegrootheden (referentiedruk en maateenheid) eenmaal 

3. Bediening

oliepompadapter
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ingesteld.

Men vindt momenteel twee verschillende doorstroomvermeldingen op de 
sproeimonden, zie afbeelding 3.3.2:

1. In het verleden heeft een doorstroomvermelding in gal/h ingang gevonden, 
die altijd betrekking had op een testdruk van 100 PSI, dus ca. 7 bar. Daar-
naast zijn er nog afkortingen over de sproeihoek en het sproeipatroon.

2. In de nieuwe CEN normen EN 293 en EN 299 voor oliesproeimonden wordt 
de doorstroming bij een testdruk van 10 bar in kg/h aangegeven.

Daar in de regel de vermelding in gal/h bij 7 bar zowel op de oudere als op de 
nieuwere sproeimonden aanwezig is, is deze grootheid ook de standaardin-
stelling in het setupmenu, submenu sproeimond. Het resultaat wordt echter in 
de regel in kg/h aangegeven, daar dit overeenkomt met de Europese norm.

Daarna vraagt de Wöhler DC 17 naar het nominale ketelrendement (typeplaat-
je) en naar een eventuele olievoorverwarming. Door de voor-verwarming 
vermindert de viscositeit van de olie. Dat leidt tot een sterkere verwerveling 
van de olie bij de oliesproeimond, zodat de oliedoorstroomsnelheid met een 
zeker percentage vermindert. Dit percentage kan in het setupmenu worden 
in¬gesteld en wordt bij de berekening van de oliedoorstroming in aanmerking 
genomen. Het is vooraf ingesteld op 12,5 %. Daarna komt men weer bij de 
vermelding van het actuele oliedoorstroomvolume. 

Stap 4, resultaat opslaan en printen: de rechter „C l/O“-toets beëindigt de 
oliedoorstroomvolumemeting. Op het display verschijnt de lopende tekst 
Opslaan. Als deze met de „ENTER“-toets wordt bevestigd, worden de 
meet-, instel- en rekenwaarden voor latere documentatie van de meting 
opge¬slagen. Daarna vraagt de DC 17: printen? Nu kan de laatste meting via 
een thermoprinter worden uitgeprint en daarmee gedocumenteerd. Alternatief 
komt men met de „±“-toets bij het menupunt Zenden. Hier kan het protocol 
via IrDA naar de PC wor¬den doorgestuurd en in tekstformaat worden opges-
lagen. Met de „C l/O“-toets wordt de oliedoorstroomvolumemeting beëindigd 
en men komt terug bij de normale drukmelding.

oudnieuw

Afb. 3.3.2: Doorstroomaanduiding op oliesproeimond
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4.Setupmenu voor basisinstellingen en logo-invoer

Het setupmenu dient voor het instellen van de basisconfiguratie. Alle instel-
lingen blijven ook na uitschakelen of vervangen van batterijen bewaard.

4.1 Basisinstellingen
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Lograte

Auto Off

Schnelldrucker

IrDA

Logo

Default

Offset
Temperaturfühler

Uhr Tag Monat Jahr Stunde

Minute

Batterieanzeige

Seriennummer

Ein / Aus
(default Aus)

Ein / Aus
(default Ein)

Ein / Aus
(default Ein)

30 sec, 1 min,
3 min, 10 min,

30 min, 1 h
(default 30 sec)

Zeile Spalte ASCII-Code

10000 - 10300
(default 10187)

0 % (2 V)
bis 100 % (3 V)

Sicher ? Neustart

Ständige IR-Datenübertragung des aktuellen Druck- und Temperaturmesswerts

Ein für Drucker TD 600 oder TD 610, Aus für ältere Drucker (TD 23, HP, ...)

Automatische Abschaltung des Gerätes nach 30 min

Abtastrate für Loggerbetrieb

Systemzeit

Logo in Druckerprotokollen

Kalibriernummer für externen Temperaturfühler

Anzeige des Batteriezustands in %

Anzeige der Seriennummer

Zurücksetzen aller Einstellungen, Kalibrierung bleibt erhalten

Version Anzeige der Programmversion

4.Setupmenu voor basisinstellingen
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4.2 Logo-invoer

De volgende tabellen 4.2.1 en 4.2.2 vergemakkelijken de logo-invoer op de 
DC 17. Eerst vult men (het beste met een potlood) de bovenste tabel 4.2.2 
in met de gewenste tekst. De eerste beide regels hebben 12 tekens, die vet 
uitgeprint worden. De volgende regels 3 t/m 6 kunnen maximaal 24 tekens 
bevatten, die dan normaal worden uitgeprint. Daarna bepaalt men regel voor 
regel en kolom voor kolom de ASCII-code en vult die in de code-resultaat-
velden in. Deze waarden kunnen dan regel voor regel onder Setup -> Logo 
worden ingevoerd en opgeslagen. De LOGO-converter bevindt zich ook in 
de Excel-software, die onder het internetadres http://woehler.mgkg.de als 
„Freeware“ gedownload kan worden. Daar vindt de conversie van de tekst in 
de ASCII-code automatisch plaats.

Tabel 4.2.1: Conversie aan de hand van het voorbeeld van het oerlogo „WÖH-
LER MGKG ...“

LOGO-Konverter

Texteingabefelder ACHTUNG! Leere Zellen sind mit einem Leerzeichen zu füllen (Zeichensatz: Arial 10)
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 S c h ü t z e n s t r a ß e  3 8        
Normal4 3 3 1 8 1  B a d  W ü n n e n b e r g     
Normal5 T e l . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 1 1         
Normal6 F a x . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 5 0         

Code-Ergebnisfelder
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 83 99 104 207 116 122 101 110 115 116 114 97 222 101 32 51 56 32 32 32 32 32 32 32
Normal4 51 51 49 56 49 32 66 97 100 32 87 207 110 110 101 110 98 101 114 103 32 32 32 32
Normal5 84 101 108 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 49 49 32 32 32 32 32 32 32 32
Normal6 70 97 120 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 53 48 32 32 32 32 32 32 32 32

Zeichen  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
Code 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Zeichen 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
Code 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Zeichen P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
Code 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Zeichen h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  
Code 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Zeichen ä ö ü Ä Ö Ü ß
Code 204 206 207 216 218 219 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Ö H L E R   M G K G
  D C 2 0 0 0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 218 72 76 69 82 32 32 77 71 75 71
32 32 68 67 50 48 48 48 32 32 32 32

4.Logo-invoer
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Tabel 4.2.2: Model voor eigen conversies

4. Logo-invoer

LOGO-Konverter

Texteingabefelder ACHTUNG! Leere Zellen sind mit einem Leerzeichen zu füllen (Zeichensatz: Arial 10)
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 S c h ü t z e n s t r a ß e  3 8        
Normal4 3 3 1 8 1  B a d  W ü n n e n b e r g     
Normal5 T e l . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 1 1         
Normal6 F a x . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 5 0         

Code-Ergebnisfelder
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 83 99 104 207 116 122 101 110 115 116 114 97 222 101 32 51 56 32 32 32 32 32 32 32
Normal4 51 51 49 56 49 32 66 97 100 32 87 207 110 110 101 110 98 101 114 103 32 32 32 32
Normal5 84 101 108 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 49 49 32 32 32 32 32 32 32 32
Normal6 70 97 120 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 53 48 32 32 32 32 32 32 32 32

Zeichen  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
Code 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Zeichen 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
Code 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Zeichen P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
Code 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Zeichen h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  
Code 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Zeichen ä ö ü Ä Ö Ü ß
Code 204 206 207 216 218 219 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Ö H L E R   M G K G
  D C 2 0 0 0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 218 72 76 69 82 32 32 77 71 75 71
32 32 68 67 50 48 48 48 32 32 32 32

LOGO-Konverter

Texteingabefelder ACHTUNG! Leere Zellen sind mit einem Leerzeichen zu füllen (Zeichensatz: Arial 10)
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 S c h ü t z e n s t r a ß e  3 8        
Normal4 3 3 1 8 1  B a d  W ü n n e n b e r g     
Normal5 T e l . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 1 1         
Normal6 F a x . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 5 0         

Code-Ergebnisfelder
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 83 99 104 207 116 122 101 110 115 116 114 97 222 101 32 51 56 32 32 32 32 32 32 32
Normal4 51 51 49 56 49 32 66 97 100 32 87 207 110 110 101 110 98 101 114 103 32 32 32 32
Normal5 84 101 108 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 49 49 32 32 32 32 32 32 32 32
Normal6 70 97 120 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 53 48 32 32 32 32 32 32 32 32

Zeichen  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
Code 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Zeichen 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
Code 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Zeichen P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
Code 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Zeichen h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  
Code 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Zeichen ä ö ü Ä Ö Ü ß
Code 204 206 207 216 218 219 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Ö H L E R   M G K G
  D C 2 0 0 0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 218 72 76 69 82 32 32 77 71 75 71
32 32 68 67 50 48 48 48 32 32 32 32
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5. Logger / Dataoverdracht

Afb. 5.1 Afb. 5.2

Het menupunt Log/IR start subprogramma‘s, die de datare¬gistratie over 
lange tijd (loggen) en de infraroodoptische weergave c.q. overdracht ervan 
sturen. 
5.1 Dataoverdracht naar de PC

Met het menupunt Log/IR -> IrDA worden opgeslagen meetwaarden naar de 
PC doorgestuurd.

De geheugeninhouden van de DC 17 worden infraroodoptisch via de IR-inter-
face (best.-nr. 9631 serieel, best.-nr. 9318 USB of best.-nr. 5038 Bluelink 500) 
naar de PC doorgestuurd.

Tabel 5.1.1: Voorbeeld van een ontvangstsequentie: kanaalnummer + meet-
waarde

303025.01.0213:38:19 start: kanaalnr 3030 = datum, tijd

3031 107.35 kanaalnr.3031 + drukmetingswaarde in mbar

3038   22.0 kanaalnr. 3038 + temperatuur extern in °C

3041   22.0 kanaalnr. 3041 + temperatuur intern in °C

3040     0 kanaalnr. 3040 + gereserveerd voor rel. vochtigheid 
 in %

303025.01.0213:48:19 Stop: kanaalnr. 3030 = datum, tijd

Tabel 5.1.1 laat een fragment zien van een overdrachtssequentie, die met het 
Microsoft hyperterminal-programma via de IrDA-ontvanger aan de seriële 
interface COM1 (9600, 8,1,0,Xon/off) werd ontvangen. 

5. Logger / Dataoverdracht
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5.2 Loggen

Met dit menupunt wordt de logger gestart, waarmee maximaal 4680 metingen 
met telkens een druk- en twee temperatuurmetingswaarden, d.w.z. maximaal 
14040 meetwaarden, kunnen worden opgeslagen. Als de batterijspanning 
onder een drempelwaarde komt van 2 V (batterijsymbool verschijnt op het 
display), schakelt de logger automatisch uit. Voor het starten van de logger 
voor een langere periode dient dus onder Setup -> Batterijen de staat van de 
batterijen worden gecontroleerd. Meetwaarden worden ook zonder batterijen 
meer dan 10 jaar in het geheugen gehouden. Als de snelste aftasting van 30 
seconden wordt gekozen, kan daarmee maximaal 1 dag en 15 uur lang gere-
gistreerd worden (zie Tabel 5.2.1). De volgende aftastintervallen zijn mogelijk 
en kunnen onder Setup -> Logsnelheid worden gekozen: 30 s, 1 min, 3 min, 
10 min, 30 min en 1 h.

Tabel 5.2.1: Loggersnelheid en max. observatieduur bij 4680 metingen 

Logsnelheid max. mogelijke meetduur

30 s 39 h

1 min 3,25 dagen

3 min 9,75 dagen

10 min 32,5 dagen

30 min 97,5 dagen

1 h 195 dagen

Als tijdens het loggen op de „C l/O“-toets wordt gedrukt, geeft de DC 17 al-
leen na de tekstmelding „Log“ de resterende geheugenruimte aan en daarna 
de actuele meetwaarden. De cursor is voor andere commando‘s geblokkeerd. 
Het loggen wordt beëindigd, door het apparaat via de „C l/O“-toets (3 secon-
den) uit te schakelen. Het overdragen van de data aan de PC is in hoofdstuk 
5.1 toegelicht.

 5.3 Printen en overdracht van de actuele meetwaarden

Met het menupunt Log/IR -> meetwaarden worden de actuele meetwaarden 
in protocolvorm uitgeprint (subpunt „printen“) resp. aan de PC doorgestuurd 
(subpunt „zenden“).

5. Logger / Dataoverdracht
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5.4 Printen en overdracht van een opgeslagen protocol

Met het menupunt Log/IR -> Protocol kan het laatst opgeslagen meetprotocol 
worden uitgeprint (subpunt „printen“) resp. naar de PC doorgestuurd (sub-
punt „zenden“).

 

5. Logger / Dataoverdracht
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6. Vergelijkingen

6.1 Hydraulische afstelling

De volgende vergelijking 6.1.1 laat de formule zien voor de bepaling van het 
doorstroomvolume. De kv-waarde kan tijdens de meting enigszins veranderd 
worden. Onder de 50,0 m3/h wordt het doorstroomvolume in l/h aangegeven.

met: Q berekende doorstroom

 kv doorstroomcoëfficiënt in m3/h

 r Referentie Referentiedichtheid van koud water 1 kg/l l

 rMeetwaarde Dichtheid van het fluïde in de appendage, is in het setup-
menu in te stellen, default 1 kg/l

 p Meetwaarde Differentiedruk aan de testaansluitingen van de appenda-
ge in hPa

 p Referentie Referentiedruk 1000 hPa

 

6. Vergelijkingen

Gl. 6.1.1
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Gl. 6.2.1

mit: V Vopdruk [gal/h] opgedrukte vermelding van de 
doorstroomsnelheid bij 7 bar pompdruk

 rÖl [kg/l] normdichtheid van olie 0,84 kg/l (in het setup-
menu instelbaar)

 p opdruk [bar] referentiedruk, hier 7 bar

 p meetwaarde [bar] met DC 17 gemeten pompdruk

 m[kg/l] t werkelijke oliemassastroom in kg/h

Voor installaties met aanwezige voorverwarming wordt deze massastroom 
met 12,5 % gereduceerd. De procentwaarde is in het setupmenu instelbaar.

De vergelijking 6.2.2 laat de omrekening zien van de oliemassa- in een 
olievolu¬mestroom V [l/h]:

met: rÖl [kg/l] Normdichtheid van olie 0,84 kg/l (in het 
setupmenu in te stellen)

 m[kg/h] werkelijke oliemassastroom in kg/h

 V[l/h] werkelijke olievolumestroom in l/h

•

•

Vgl. 6.2.2

6.2 Oliedoorstroomsnelheidsmeting

De vergelijking 6.2.1 laat de formule zien voor berekening van de oliedoor-
stroomsnelheid in kg/h uit de opgedrukte normdoorstroomsnelheid van de 
oliesproeimond in gal/h en de actuele drukmetingswaarde.

•

•
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met: Hu[kWh/kg] laagste verwarmingswaarde van stookolie, 
11,86 kWh/kg (in het setupmenü in te stellen)

 m[kg/h]  werkelijke oliemassastroom in kg/h

  PFeuerung[kW] stookcapaciteit

   [%] rendement, b.v. met Wöhler A 500/A 600 
  gemeten

 PNenn[kW] ingestelde nominale capaciteit van de ketel

Voorbeeld:

Sproeimondopdruk: 0,5 USgal/h bei popdruk[bar] = 7 bar, geen voorverwar-
ming, rendement = 88 %

Wöhler DC 17 meetwaarde: 8.000 hPa pompdruk 

Rekenwaarden in uitprint v/h resultaat:

Oliemassadoorstroomsnelheid  =   1,72 kg/h

Olievolumestroom    =    2,05 l/h

Ingestelde stookwarmtecapaciteit  =  20,41 kW

Ingesteld rendement   = 17,96 kW

•

Vgl. 6.2.3

Vgl. 6.2.4 

Uit de berekende oliemassastroom m kan via de verwarmingswaarde Hu de 
stookcapaciteit Pstookcap. berekend worden.

Uit de stookcapaciteit krijgt men via het rendement de nominale capaciteit 
Pnom van de ketel. 

•
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7. Kalibrering

Hoewel het apparaat geen slijtende delen bevat, adviseren wij een jaarlijkse 
controle door de producent of een goedgekeurde servicedienst.

8. Batterijen vervangen

Als in het display alleen nog de versiemelding verschijnt of de melding „Bat-
terijen vervangen“, zijn de batterijen volkomen leeg. Voor het vervangen van 
de batterijen wordt met een gleufschroevendraaier de achterkant van het 
apparaat verwijderd, de batterijen worden verwisseld (PAS OP, letten op de 
poling) en het apparaat wordt weer gesloten. Als de batterijen binnen een 
minuut verwisseld zijn, behoeft de tijd niet gecorrigeerd te worden. Meetdata, 
in¬stellingen en kalibrering blijven ook zonder batterijen ten minste 10 jaar 
bewaard.

Afb 8.1

7. Kalibrering
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9. Tips voor verwijdering

Beschadigde batterijen, die uit het apparaat worden gehaald, kunnen zowel 
in de fabriek als op terugnamepunten van de publiekrechtelijke verwijderings-
dienst of op verkooppunten voor nieuwe batterijen of accu‘s worden afgege-
ven.

E Elektronische apparaten behoren niet in het huishoudelijk afval, maar 
moeten in de Europese unie - volgens richtlijn 2002/96/EG van het Europese 
parle-ment en de Raad van 27 januari 2003 over elektrische en elektronische 
oude apparaten – aan een vakkundige vorm van verwijdering worden onder-
worpen. Verwijdert u dit apparaat aan het einde van zijn gebruiksduur volgens 
de geldende wettelijke voorschriften.

10. Toebehoren

Batterij (mignon 1,5 V) best.-nr. 2999

Magnetische houder voor sondebevestiging best.-nr. 6142

Handlus met karabijnhaak best.-nr. 9805

Beschermhoes voor meetapparaat best.-nr. 7202

USB IR-interface voor uw PC best.-nr. 9318

Wöhler thermo-snelprinter TD 600 best.-nr. 4130

Thermopapier, 10 rol best.-nr. 4145

Testslangadapter best.-nr. 21988

Oliepompadapter best.-nr. 21990

Verloopstuk 1/8“ op 1/4“ best.-nr. 54219

2 x naaldadapter best.-nr. 21992

DN 5 adapter best.-nr. 56755

Temperatuurmeettang best.-nr. 3619

Kunststof koffer best.-nr. 53961

9. Verwijdering
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11. Conformiteitsverklaring

De fabrikant: Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH  
Schützenstr. 41, 33181 Bad Wünnenberg 

verklaart hierbij dat het product

naam van het product:  Drukcomputer

nummer van het model: Wöhler DC 17

Ter beoordeling van het product ten aanzien van de elektromagnetische com-
patibiliteit werden de volgende normen in acht genomen:

- Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 61326-
1:1997+ A1:1998+A2:2001

- Anforderungen gemäß DIN EN 61010-1:2002

- wesentliche Anforderungen an die Schutzart nach EN 60529:1991

Deze verklaring is opgesteld voor rekening van de bovengenoemde fabrikant 
door: 

Dr. Stephan Ester, Geschäftsführer Bad Wünnenberg, 25.01.07

12 Garantie en dienst na verkoop

12.1 Garantie

Elk Wöhler Drukcomputer DC 17 wordt op al zijn functies getest en verlaat 
de fabriek enkel na een uitgebreide kwaliteitscontrole. De eindcontrole wordt 
gedetailleerd in een testrapport geregistreerd en meegeleverd met elk toestel.

Bij deskundig gebruik bedraagt de garantieperiode op het Wöhler Drukcom-
puter DC 17 twaalf maanden vanaf de verkoopdatum. Uitgezonderd van deze 
garantie zijn accu’s en schade aan de druksensor, die door overbelasting 
worden veroorzaakt. 

De kosten voor het transport en de verpakking van het apparaat in geval van 
reparatie worden door deze garantie niet gedekt.

Deze garantie vervalt als er reparaties en modificaties aan het apparaat zijn 
verricht door een derde, niet gemachtigde dienst.

11.Conformiteitsverklaring
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12.2 Dienst na verkoop

Wöhler vindt Service na verkoop heel belangrijk. Daarom kunt u ook nog bij 
Wöhler terecht wanneer de garantieperiode al verlopen is.

• U kunt de Wöhler DC 17 naar ons terugsturen. Wij repareren de DC 17bin-
nen een paar dagen en sturen hem naar u terug.

• Per telefoon staan onze technici voor vragen en hulp graag ter beschikking.

 

12. Garantie  



Points of sale and service
Germany

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 
GmbH
Schützenstr. 41 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-250 
mgkg@woehler.de 
http://mgkg.woehler.de

Wöhler Süd
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de

Wöhler West
Castroper Str. 105 
44791 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de

International
USA
Wohler USA Inc.
20 Locust Street, Suite 205 
Danvers, MA 01923 
Tel.:  +1 978 750 9876 
Fax.: +1 978 750 9799 
www.wohlerusa.com

Italy
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 9 
39100 Bolzano 
Tel.: +390471402422 
Fax: +39 0471

Czech Republic
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 5653  49019  
Fax: +420 5653  23078  
info@woehler.cz

Your contact:


