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1 Algemene Informatie 
1.1 Toelichting gebruiks-

aanwijzing 
Deze gebruiksaanwijzing laat u toe veilig met de 
Wöhler DC 430 te werken. Bewaar deze 
handleiding zodat u ze op elk gewenst ogenblik 
kunt raadplegen. 
De Wöhler DC 430 mag enkel door geschoolde 
gebruikt worden en enkel voor de toepassingen 
waarvoor hij gemaakt is. 
Bij schade veroorzaakt door het niet volgen van 
deze handleiding vervalt elke aansprakelijkheid. 

1.2 Opmerkingen 
 WAARSCHUWING! 

Het niet volgen van deze waarschuwing kan tot 
letsel of de dood leiden. 

 

 AANDACHT! 
Het niet volgen van dit voorschrift kan blijvende 
schade aan het meetinstrument veroorzaken.  

 

 OPGELET! 
Nuttige informatie 

1.3 Toepassingsgebied Het meetinstrument is voor verschildruk-, 
luchtsnelheid- en temperatuurmeting alsmede 
vochtregistratie (optioneel) te gebruiken. Het is 
met name bedoeld voor de volgende 
toepassingen: 
sterkte- en dichtheidsbeproeving volgens TRGI 
2008 – G 600 
lekhoeveelheden volgens TRGI 2008 – G 600 
installatie-, druk 
Stromingsmeting in lucht- en afvoerkanalen vanaf 
ca. 2,0 m/s 
Loggen van ang. /dauwpuntverschil 
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1.4 Onderdelen Model Onderdelen 

Wöhler DC 430 Meetinstrument voor 
lekhoeveelheden 

Eindcontroleverslag 

Meetslang 1,7 m met 
snelkoppeling 

 

1.5 Transport 
 PAS OP! 

Door ondeskundig transport kan het instrument 
beschadigd worden! 

Om transportschade te voorkomen, behoort het 
instrument altijd in de daarvoor bestemde koffer te 
worden getransporteerd. De drukaansluitingen 
dienen met de beschermkap te worden beveiligd. 
De koffer kan met het instrument als set of apart 
worden gekocht. 

1.6 Afvalverwijdering 

 

Elektronische apparaten mogen niet met het 
huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden 
afgevoerd volgens de geldende 
milieuvoorschriften. 
Beschadigde accu‘s gelden als speciaal afval en 
moeten voor verwijdering in de daarvoor 
bestemde verzameldepots worden afgegeven. 

1.7 Fabrikant Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1  
33181 Bad Wünnenberg 
tel.: +49 2953 73-100 
fax: +49 2953 73-250 
E-mail: info@woehler.de 
 

 

mailto:info@woehler.de
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2 Specificaties 
2.1 Meetwaarden 

Differentiedrukmeting 
(temperatuurgecompenseerde 
piëzo-brug) 

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik ± 2 bar 

Nauwkeurigheid < 3 % Rdg., in het 
bereik < ± 200 Pa 
beter dan  
± 6 Pa 

Resolutie 1 Pa in het bereik  
–210 hPa t/m +210 
hPa, anders 10 Pa 

 

Hoeveelheid lekkage volgens 
DVGW, VP 952, categorie V 
gecontroleerd,  
Controlenummer DG-4805CL0027 

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 0,0 l/h tot 10,0 l/h, tot 
8 l/h gecontroleerd 

Nauwkeurigheid < ± 0,2 l/h t/m 4 l/h 
anders 5% v/d 
meetwaarde 

Resolutie 0,1 l/h 
 

Interne temperatuurmeting  Beschrijving Gegevens 

Meetbereik -20 °C t/m 60°C 

Nauwkeurigheid < ± 1 °C 

Resolutie 0,1°C 
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Externe temperatuurmeting  
(optioneel, b.v. met 
temperatuurtang of 
oppervlaktetemperatuurvoeler) 

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 2 kanalen, -20,0 °C 
t/m +800,0 °C 

Nauwkeurigheid < ± 1 °C in het bereik -
20°C t/m 67°C, anders 
1,5 % v/d 
meetwaarde, vgl. EN 
50379-2 

Resolutie 0,1°C 
 

Rel. Vochtigheid (optioneel) Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 0 % tot 100 % rF 
(relatieve vochtigheid), 
niet condenserend 

Nauwkeurigheid ± 3 % rF 

Resolutie 0,1 % rF 
 

Absolute druk (optioneel) Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 300 hPa t/m 1100 hPa 

Nauwkeurigheid ± 2 hPa 

Resolutie 0,1 hPa 
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2.2 Berekende waarden 

 

Berekenings-
grootte 

Berekening 

Drukeenheden Omrekening in hPa, Pa, 
mmH2O, PSI, inwc, bar, mbar 
volgens de algemeen 
geldende omrekenings-
tabellen. 

Temperatuur-
eenheden 

Omrekening van °C in °F 
volgens algemeen geldige 
omrekeningstabel 

Stromings-
snelheden 

volgens Prandtl resp. 
pitotbuis type S, display in 
m/s, automatische 
voortdurende dichtheids-
correctie door temperatuur-
signaal, 2 t/m 150 m/s 

Inhoudsbepaling 
lekvolume 

Automatisch van 0,0 t/m 
1000,0 l  

 Volautomatisch, (categorie 
V): 0,0 l/h t/m 10,0 l/h 
(DVGW-getest volgens VP 
952,: DG-4805CL0027) 
Volgens DVGW-TRGI 
informatieblad G624 in l/h. 
De voor omrekening van 
verschillende gassoorten 
benodigde parameters 
kunnen uit een in het 
instrument gearchiveerde 
databank worden 
uitgekozen. 
Met externe monsterneming 
uit drukdaling, categorie D: 
0,0 t/m 300,0 l/h boven 
drukdaling ongetest 

Drukdaling Sterkte- en 
dichtheidsbeproeving 
volgens DVGW-TRGI, 
informatieblad G600 
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2.3 Loggerfunctie 

 Beschrijving Gegevens 

Geheugen capaciteit 9999 metingen met 
altijd druk- en 
vochtigheidsmeetwaar
de (optioneel) en drie 
temperatuurmeetwaar
den (bij ingestoken 
externe voelers) 
kunnen bij vrij te 
kiezen 
aftastintervallen van 1 
seconde tot een 24 h 
in het interne 
geheugen worden 
opgeslagen 

USB-dataoverdracht  Onlinedata, 
permanent, al tijdens 
de registratie 

Te kiezen 
aftastintervallen 

In het bereik van 1 
seconde tot 24h 
intervallen vrij te 
kiezen 

 NB: 
Let erop dat u met netvoeding werkt of volle 
batterijen gebruikt! 
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2.4 Technische gegevens 

 Beschrijving Gegevens 

Stroomverbruik vier mignoncellen, 
type AA of droge 
batterijen 
-arbeidsmode:  
ca. 60 mA,  
-“off“-modus en 
loggermodus:  
ca. 45 µA voor klok en 
processor 

Interfaces USB- (COM-poort) 
datatransfer naar PC  
-uitprint ter plaatse op 
Wöhler TD 600 
thermische snelprinter  

Opslagtemperatuur -20 t/m +60 °C 

Bedrijfstemperatuur 5 °C tot +40 °C 

Gewicht ca. 450 g, 
hechtmagneet 
geïntegreerd 

Afmeting 80 x 225 x 60 mm 

Datum en tijd uitprint op 
meetprotocollen 

Intern geheugen 2 MB 
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1 
3 

3 Opbouw en functies 
3.1 Basisinstrument 

 
 
 

 
 
 
 
Afb. 1: Display en bedieningselementen 

2 

4 5 

6 

7 

8

 

9

 

10 11 

12 

13 
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Nummer Functie 

1 Mini-USB-poort  

2 Oogje voor beschermkap 

3 Laadbus 

4 Kleurendisplay 

5   ESC-toets Contextgevoelig 
Afbreken van de lopende functie 

 NB: 
Ingedrukt houden van deze toets brengt u altijd terug in 
het hoofdmenu. 

6   Pijltjestoetsen Contextgevoelige functie, op- en neer scrollen 

7   ENTER  
 c.q. aan-/uit-toets 

a) Bevestigen van de invoer 
b) Contextgevoelig 
c) Ingedrukt houden schakelt het apparaat na 3 

seconden uit. 

8   Infrarood-interface Thermische printer voor meetprotocol 

9   Drukaansluiting (+) Hoofdaansluiting voor meting van hoeveelheden 
lekkend gas 

10 Drukaansluiting (--) Referentieaansluiting voor verschildrukmeting, c.q. 
statische drukaansluiting voor Prandtl en pitotbuis type 
S 

11 Gasbalgaansluiting Bij een meting van lekhoeveelheden met gas kan hier 
de gasbalg worden aangesloten.  

12, 13 Standaard-plugverbinding voor temperatuursensoren 
NiCr-Ni 

14 Batterijdeksel (in Afb. 1 verborgen aan de achterkant) 

 Aan de achterkant van de Wöhler DC 430 zitten diffusie-
openingen voor interne registratie van de vochtigheid en 
temperatuur. De geïntegreerde temperatuurmeting dient 
ook voor temperatuurcompensatie van de druksensor.  
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3.2 Sonden en Aansluitcomponenten 

 
Afb. 2: Aansluitslang van de Wöhler DC 
430 voor meting van hoeveelheden 
lekkage 

Standaardaansluitleiding 1,7 m voor meting van 
lekkagehoeveelheden. De positieve 
drukaansluiting (+) van de Wöhler DC 430 wordt 
met de geopende gasnippel van de gasverbruiker 
verbonden. 
Op de aansluitstomp kan een slang met een 
binnendoorsnede van 5 – 6 mm of een 
snelkoppeling type DN 2.7 worden gestoken.  
 

 PAS OP! 
Bij hogere drukbereiken mogen er geen 
siliconenslangen worden gebruikt, omdat bij dit 
materiaal reeds bij een overdruk van 1000 hPa een 
perforatie in de vorm van een extra lekkage te 
bemerken kan zijn. Geschikte ommantelde slangen 
zitten bij de testset voor dichtheid van de 
gasleiding (zie toebehoren). 



Opbouw en functies 
 

14 

 
Afb. 3: Aansluitslang van de Wöhler DC 
430 voor meting lekhoeveelheden met 
gevulde gasbalg 
 

Gasbalgaansluiting voor de meting van het 
lekvolume met gas. 

 NB: 
Denk om het voorschrift ter voorkoming van 
ongevallen BGR 500, Kap. 2.31 „Werken aan 
gasleidingen“! 

 
Afb. 4: Pitotbuis type S 
 

Pitotbuis type S voor meting van de luchtsnelheid 
(zie hoofdstuk 6.3) 
• Stekker van de pitotbuis in bus 12 (Afb. 1) van 

de Wöhler DC 430 steken. 
• De overdrukleiding van de pitotbuis type S 

wordt op de (+) drukaansluiting (afb. 1, deel 9) 
en de van de stroming afgewende leiding op 
de (-) drukaansluiting (afb. 1, deel 10) 
aangesloten. 
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Afb. 5: Aansluitappendages 

Aansluitarmaturen voor handmatige meting van 
het volume en het lekkagepercentage volgens de 
drukdalingsmethode (zonder interne pomp). 
 

 
Afb. 6: Wöhler testset voor de dichtheid 
van de gasleiding  
 

Aansluitingen Wöhler testset voor dichtheid van de 
gasleiding: 
1 Ventielblok 
2 Aansluitslang voor het meetinstrument 
3 Aansluitslang voor de luchtpomp 
4 Aansluitslangen voor de gasbuis 
 

 
Afb. 7:  

Drukmeting uitvoeren volgens de installatie-
instructie van de brander of de ketel. 
Zo nodig de bestaande drukleiding (in drukloze 
toestand) van de nippel of slangpilaar afnemen en 
via een T-stuk en een kort stukje meetleiding weer 
aansluiten op de nippel of slangpilaar. De drukmeter 
ook aansluiten op het T-stuk. (Art. 9237). 
 

1 

2 

3 

4 
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Afb. 8: Aansluiting van twee 
temperatuurmeettangen 

  
 

Er kunnen tegelijkertijd twee temperatuurmeet-
tangen worden aangesloten.  
• Stekkers van de temperatuurmeettangen in de 

bussen 12 en 13 (Afb. 1) van de Wöhler DC 
430 steken. 

In het display verschijnt de via de bus 12 (afb. 1) 
gemeten temperatuurwaarde als T1 en de via de 
bus 13 gemeten temperatuurwaarde als T2. 
 

 NB: 
Via de plugverbindingen kan ieder willekeurig 
thermokoppel van type K worden aangesloten.  

 
Afb. 9: Aansluiting van een 
oppervlaktetemperatuurvoeler voor de 
U-waardemeting 

 

Aansluiting van een oppervlaktetemperatuurvoeler 
op de U-waardemeting. (zie hoofdstuk 6.10) Er 
kunnen gelijktijdig twee oppervlaktetemperatuur-
voelers worden aangesloten. 
• Stekker van de oppervlaktetemperatuurvoeler 

in de bussen 12 en 13 (Afb. 1) van de Wöhler 
DC 430 steken. 
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3.3 Functie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomp 
Druktank 

Ventiel 

Drukaansluiting(+) op de gasleiding 

Aansluiting voor gasbalg 

Absolute druk- en 
vochtigheidssensor  

Afb. 10: Inwendige constructie van het instrument 
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Werking De meting van gelekte hoeveelheden van de 
Wöhler DC 430 voldoet aan categorie V volgens 
DVGW. 
Dit betekent, dat een gedefinieerd volume voor de 
constanthouding van de druk bijgevuld wordt. De 
constanthouding van de druk vindt plaats bij 
bedrijfsdruk. De hoeveelheid van het bijgevulde 
volume wordt door de meettijd gedeeld en men 
krijgt zo het bijbehorende lekkagepercentage. De 
bijvulling van de volumestroom gebeurt hierbij in 
onderbroken stappen via het legen van een klein 
drukreservoir, dat weer door twee pompen gevuld 
wordt. De volumestroom wordt daarna in de vorm 
van een injectie met een elektrisch ventiel in de te 
testen gasinstallatie vrijgegeven. 
Als op de ingang van de pomp een gevulde 
gasbalg aangesloten wordt, kan de test met gas 
plaatsvinden.  

3.4 Constructie van het 
display 

 
 
 

Afb. 11 : Display en bedieningstoetsen 

De Wöhler DC 430 beschikt over een 
kleurendisplay met een diagonaal van 2,4“. 
 
Door de OLED-technologie is het display 
onafhankelijk van de invalshoek zeer goed 
leesbaar. 
 
De bediening van de Wöhler DC 430 gebeurt via 
vier toetsen met meerdere functies. 

 

ESC/Afbreken 
Scroll/Zoom 

Aan/Uit 
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 Het display bestaat uit een kopregel, een 

menubalk meet waarden gedeelte. 
Links in de kopregel wordt het proces of de soort 
meting aangegeven. 
In het rechter gebied van de kopregel bevindt zich 
het statusvenster. Het bevat tijd, datum, de klant 
(indien gekozen), de status van de 
instrumentdiagnose alsmede de accutoestand. 
Het afleesgebied bevat de meetgegevens en 
submenu‘s.  
De menubalk bevindt zich in het op de ounerste 
regel van het display. Hij bestaat uit drie 
contextgevoelige velden. 
 

 

procedure 
status van de 
diagnoseappara
ten 

datum, tijd, 
klant (indien 
gekozen) 

staat v/d accu 

meetwaarden 

menubalk 

soort meting 

scrollen kiezen van de in te 
stellen parameters 
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4 Voorbereiding van de bediening 
4.1 Laadtoestand en 

opladen van de accu‘s 

 
Afb. 12: Plaats van de accu‘s in de  
Wöhler DC 430 
 

De aanduiding van de laadtoestand van de accu 
bevindt zich als het instrument ingeschakeld is 
altijd boven rechts in het display. Een vol geladen 
accu wordt door een volledig groen accusymbool 
weergegeven. Een verminderen van de vulling 
van het symbool en de kleurwisseling tot rood 
geeft het leeg worden van de accu visueel weer. 
Bij bijna lege accu wordt de achtergrondverlichting 
donkerder. De waarschuwing „accu‘s laden“ 
verschijnt. In dat geval de meting zo snel mogelijk 
beëindigen. 

 WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel bij verkeerd omgaan met 
accu‘s! 
De accu‘s niet in het vuur gooien of blootstellen 
aan hoge temperaturen. Er bestaat explosie-
gevaar! 
Bij verkeerd gebruik van accu‘s kan er vloeistof 
uitlopen, die tot huidirritatie kan leiden. Het 
contact met de vloeistof vermijden. Bij contact de 
vloeistof met veel water afspoelen. Als de 
vloeistof in de ogen komt, meteen 10 min. met 
water uitspoelen en onmiddellijk een arts 
consulteren! 

 

 WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische stroom! 
Netstekker nooit met natte handen vastpakken! 
Netadapter uit de buurt houden van vochtigheid! 
Netadapter niet aan het snoer uit de contactdoos 
trekken, hij zou stuk kunnen gaan! 
Netadapter alleen gebruiken, als de elektrische 
spanning die op het typeplaatje staat aangegeven 
met die van de contactdoos overeenkomt! 

Het opladen van de accu‘s kan gebeuren, terwijl ze 
zich in het apparaat bevinden. 

 

 NB: 
Tijdens het opladen kan worden gemeten. 
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 PAS OP! 
- Voor het laden controleren of er geen droge 
batterijen in zijn geploatst!  
- Alleen 4 accu‘s type AA erin zetten. 
- Alleen Wöhler oplaadapparaat gebruiken. 

Voor het opladen van de accu‘s als volgt te werk 
gaan: 
• Bijbehorend voedingsapparaat met 

laadaansluiting aan het apparaat (Afb. 1, deel 
3) koppelen en op het elektrisch net 
aansluiten. 

 

 
Afb. 13: Openen van het 
batterijenvakdeksel 
 

Tevens bestaat de mogelijkheid, de accu‘s met een 
universeel snellaadapparaat extern te laden. 
• Voor het eruit halen van de accu‘s het lipje op 

het deksel van het apparaat indrukken en 
tegelijk het deksel van het accuvak 
openschuiven. 

Al gelang de toestand van de accu bedraagt de 
oplaadtijd 1–3 uur. 

 NB: 
Om de volle capaciteit van de accu te behouden, 
moeten de 4 ingezette accu‘s altijd dezelfde 
laadtoestand en dezelfde leeftijd hebben. Daarom 
geen verschillende accutypen gebruiken en 
accu‘s niet afzonderlijk vervangen. 
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4.2 Dichtheidstest 

 
 

Voor ieder gebruik als meetinstrument voor 
hoeveelheid lekkage moet de Wöhler DC 430 
testset op dichtheid gecontroleerd worden. Gaat u 
daarvoor te werk als volgt: 
• Wöhler DC 430 inschakelen. 
•  
• Gangbare PET-fles met ten minste 1 liter 

inhoud met de afsluitstop PA 1 (blauw, klein) 
via een slang met de positieve drukaansluiting 
van de Wöhler DC 430 verbinden.  

• Daarna in het hoofdmenu het subpunt 
„lekkagepercentage“ oproepen en daarmee de 
Wöhler DC 430 inclusief bedieningsuitrusting 
testen op dichtheid. 

•  de gevonden hoeveelheid lekkage moet 
minder dan 0,1 l/h bedragen. 

Pas nadat de dichtheidstest is doorstaan mag de 
meting aan de gasleiding worden doorgevoerd.  
 

 NB: 
Tijdens de test mag de fles niet worden 
vastgepakt, om temperatuurverandering te 
vermijden. 

 

Afb. 14: Dichtheidstest met PET-fles 
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5 Bediening 

5.1 Inschakelen en 
werkingstest 

 

 
Afb. 15: Toetsenpaneel met aan-/uittoets 

 
 

Afb. 16: Nulstelling 
 

 PAS OP! 
Voor ieder gebruik moet eerst visueel worden 
getest of het apparaat naar behoren werkt. Als er 
een meting van de hoeveelheid lekkage bij een 
gasleiding plaats moet vinden, moet er tevoren 
een dichtheidstest volgens paragraaf 4.2 worden 
doorgevoerd. 

 

• Inschakelen van het apparaat: op aan-/uittoets 
(rechts) drukken 

Na het inschakelen voert het apparaat een zelftest 
en een nulstelling voor 10 seconden door.  

 

 PAS OP! 
Tijdens de nulstelling mag er geen slang 
aangesloten resp. geen verschildruk worden 
opgegeven, daar het apparaat zich stabiliseert en 
zijn nulpunt bepaalt. 

5.2 Meten 

Afb. 17: Meetmodus 
 
 

Na het beëindigen van de nulstelling schakelt het 
apparaat zelfstandig in de meetmodus over. 
Het display wijst alle gemeten en berekende 
waarden voortdurend aan. Via de menubalk zijn 
de volgende functies ter beschikking: 
• Toets „Menu“: opent het hoofdmenu. 
• Zoom: schakelt de zoommodus in en uit 

(enige tijd drukken). 
• Menuplaats „PD=0“: differentiedruk: Zoekt 

nieuw nulpunt  
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5.3 Wenken voor bediening 

 
 
 
Afb. 18: Display en bedieningstoetsen 

 
 
 

• Enige tijd drukken op de ESC-/afbreektoets 
breekt altijd alle menu-invoeren af en brengt 
terug naar het startscherm. 

 
Afb. 19: Zoom-modus 

 
 

• Een druk op een van de scrolltoetsen in het 
meetmenu schakelt de zoom-modus in. De 
sterk vergroot weergegeven meetwaarden zijn 
zo ook van grotere afstand af te lezen. In de 
zoom-modus zijn altijd drie meetwaarden 
tegelijk in het display zichtbaar. Een korte druk 
op een van de scrolltoetsen bladert binnen de 
lijst vooruit of terug. 

• Langer drukken op een scrolltoets schakelt de 
zoom-modus weer uit. 

ESC 
Scroll/Zoom 

Aan/Uit 
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Afb. 20: DC 430 met draaglus 

• De Wöhler DC 430 beschikt over een 
hechtmagneet aan de achterzijde van het 
apparaat.  
Met de magneet kan het apparaat tijdens de 
meting aan een recht metalen vlak oppervlak 
van de installatie worden bevestigd. 

• Bovendien bestaat de mogelijkheid om de 
Wöhler DC 430 tijdens de meting aan de 
bijgeleverde draaglus op te hangen. 

 
 PAS OP! 

Het apparaat niet onbeveiligd neerleggen! 

Om beschadigingen te voorkomen, tijdens de 
meting altijd 
• het apparaat in uw hand houden. 
of 
• met de hechtmagneet in de kop van het 

apparaat aan de installatie bevestigen. 
of 
• aan de draaglus ophangen. 
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6 Soorten meting in het hoofdmenu 
6.1 Oproepen van het 

hoofdmenu 

 

Als in het meetvenster op de linker toets „Menu“ 
wordt gedrukt, komt men in het hoofdmenu, van 
waaruit alle andere meettaken en instellingsmodi 
zijn op te roepen. De volgende submenu‘s zijn 
beschikbaar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 21: Hoofdmenu 
 

6.2 Sterktebeproeving  

 
Afb. 22: Proefset dichtheid gasleiding, 
optioneel (zie Toebehoren) 

 

Met de sterktebeproeving volgens DVGW – TRGI 
2008 bij leidingen met bedrijfsdrukken t/m 1000 
hPa (1 bar) wordt bij het nieuw installeren de 
sterkte van de verbinding getest. Voor snel 
werken in de praktijk vergt de in vergelijking met 
de bedrijfsdruk hoge proefdruk een aansluiting 
van de gasleiding met een externe 
persluchtaansluiting (handluchtpomp of 
elektrische compressor). De test gebeurt zonder 
gasapparaten met gesloten hulpstukken. 
 

 NB: 
Voor de sterktebeproeving zijn een persluchtpomp 
(evt. elektrische compressor), een kruis-T-stuk en 
aansluitslangen nodig. Aanbevolen is de Wöhler 
dichtheidsset. 
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Afb. 23: Aansluitvoorbeeld met de 
Wöhler proefset dichtheid gasleiding voor 
de sterktebeproeving  

 

Leiding afsluiten en er een geschikte teststop op 
zetten. 

 

 WAARSCHUWING! 
Denkt u om het voorschrift ter voorkoming van 
ongevallen BGR 500, hst. 2.31 „Werken aan 
gasleidingen“. 

 

Wöhler DC 430 inschakelen en daarna de (+) 
drukaansluiting via een slang met de teststop 
verbinden. 
Via een tweede slang en een kruis-T-stuk of de 
Wöhler dichtheidstestset een perslucht-pomp 
aansluiten. 
In het hoofdmenu Menupunt „Sterktebeproeving“ 
uitkiezen. 

 

 NB: 
Als u voor de aansluitingen de Wöhler testset voor 
gasleidingsdichtheid gebruikt, houdt u dan aan de 
bedieningshandleiding Wöhler testset voor 
gasleidingsdichtheid. 

 

Afb. 24: Instellingen vooraf volgens TRGI 

 

Nu worden de vooraf ingestelde proefdruk, de 
meetduur en de stabiliseringstijd aangegeven. 
De gebruiker kan de kengetallen met de 
pijltjestoetsen individueel instellen. Bij een 
proefdruk van minder dan 300 hPa kan het 
oppompen van de gasleiding automatisch via de 
in het apparaat ingebouwde pompen gebeuren. 
 

 NB: 
Er wordt dringend aanbevolen, met de vooraf 
ingestelde waarden te meten, omdat die voldoen 
aan de eisen van de huidige TRGI. 

 

Met „Start“ de meting beginnen. 
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Afb. 25: Sterktebeproeving-oppompen 
 

Afb. 26: Sterktebeproeving - stabilisering 

Er verschijnt een verzoek tot „oppompen tot 1000 
hPa“. 

Nu met de luchtpomp lucht in de leiding pompen, 
tot de Wöhler DC 430 een druk van ten 
minste1000 hPa aangeeft  
Als de vooraf ingestelde proefdruk van 1000 hPa 
is bereikt, start de stabiliseringsfase (stab.tijd = 10 
minuten volgens TRGI). 
 

 NB: 
De stabiliseringsfase start zodra de proefdruk 
1.000 hPa heeft bereikt. Ze eindigt automatisch, 
als de proefdruk beneden 90 % van de ingestelde 
waarde komt, dus 900 hPa. In dit geval kan de 
meting niet plaatsvinden en de aansluitingen 
moeten eerst gecontroleerd worden. 

 

Daarna begint de Wöhler DC 430 automatisch 
met de meting (10 minuten). In het display wordt 
de actuele druk in een grafiek aangegeven. 
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Afb. 27: Meetresultaat van de sterkte-
beproeving 

 

Na het einde van de meettijd worden de 
meetresultaten aangegeven. Het proefresultaat is 
OK, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1. De begindruk is groter dan of gelijk aan de 

ingestelde proefdruk. 
2. De meetduur is in acht genomen. 
3. Het drukverlies gedurende de meting is 

kleiner dan 100 hPa (minimumresolutie 
volgens TRGI). 

Als de bovengenoemde eisen bij de meting niet in 
acht zijn genomen, valt de aanduiding ‚resultaat: 
Ok’ weg. In de uitprint van het protocol verschijnt 
de keuze ‚Ok’ of ‚niet Ok’, waarbij de beoordeling 
aan de gebruiker is overgelaten. 
Het protocol kan daarna vanuit het hoofdmenu 
worden uitgeprint, zie hoofdstuk 6.11. 
 

6.3 Dichtheidsproef De dichtheidsproef volgens DVGW – TRGI 2008 
wordt na de sterktebeproeving uitgevoerd of in 
principe na een verandering aan de gasleiding. 
De proef vindt plaats zonder gasapparaten bij 
gesloten appendages. 

 
Afb. 28: DC 430 via slang met teststomp 
verbonden 

 

1. Leiding afsluiten en er een geschikte teststop 
(b.v. eenbuis tellerkap) in zetten. 

Apparaat via slang en adapter op de teststomp 
aansluiten. 

 

 WAARSCHUWING! 
Houd rekening met het voorschrift ter voorkoming 
van ongevallen BGR 500, hst. 2.31 „Werken aan 
gasleidingen“. 
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Afb. 29: Instellingen vooraf 
dichtheidsproef volgens TRGI 

Nu worden de vooraf ingestelde proefdruk, de 
meetduur en de stabiliseringstijd aangegeven. 
De gebruiker kan alle instellingen vooraf met de 
pijltjestoets individueel instellen. Via de toets 
„Info“ kunnen de in de TRGI G 600 vooraf 
ingestelde meet- en stabiliseringstijden worden 
uitgekozen. 
 

 NB: 
Er wordt dringend aanbevolen, met de vooraf 
ingestelde waarden te meten, daar deze voldoen 
aan de eisen van de actuele TRGI. 

 

 
Afb. 30: Keuze „Handmatig oppompen“ 

 

Tot een proefdruk van 300 hPa kan de Wöhler DC 
430 de gasleiding automatisch via de ingebouwde 
pomp oppompen. Als dit niet gewenst wordt, kan 
de gebruiker ook handmatig lucht bijpompen. 
 

 NB: 
Als de dichtheidsproef handmatig wordt 
uitgevoerd, dienen de aansluitingen evenals bij de 
sterktebeproeving met de proefset voor dichtheid 
van de gasleiding (zie Toebehoren) te worden 
gemaakt. 

 

 

 
Afb. 31: Verzoek tot oppompen 

 

1. „Meting beginnen“ kiezen en op toets „Start“ 
drukken, vgl. Afb. 29 

2. Instelling: „oppompen automatisch“: het 
apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. 
Daarna begint de Wöhler DC 430 automatisch 
met de meting. 

2. Instelling „oppompen handmatig“: De 
gebruiker pompt met een luchtpomp tot de 
vooraf ingestelde proefdruk op. 

Dan volgt de stabiliseringstijd. 



Soorten meting in het hoofdmenu 
 

 31 

 
Afb. 32: Vermelding resultaten tijdens  
dichtheidsproef 

Na afloop van de stabiliseringstijd begint 
automatisch de meting. 
De actuele drukwaarden zijn in een grafiek te 
zien. Onder de grafiek wordt de resterende 
meetduur aangegeven. 
 
 

 Na afloop van de meting verschijnt onder de 
grafiek de tekst „Meting klaar“. 

Op rechter toets „Verder“ drukken. 

 
Afb. 33: Resultaat van de 
dichtheidsbeproeving 

 

Daarna worden de meetresultaten vermeld. Het 
testresultaat is OK, als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
1. De begindruk is groter dan of gelijk aan de 

ingestelde proefdruk. 
2. De meetduur is in acht genomen. 
3. Het drukverlies gedurende de meting is 

kleiner dan 0,1 hPa (minimumresulutie 
volgens TRGI). 

Als er aan de bovengenoemde eisen niet is 
voldaan, valt de melding ‚resultaat: OK’ weg. In de 
uitprint van het protocol verschijnt de keuze ‚OK’ 
of ‚niet OK’, waarbij de beoordeling aan de 
gebruiker is overgelaten. 
Het protocol kan daarna vanuit het hoofdmenu 
uitgeprint werden, zie hoofdstuk 6.11. 
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6.4 Lekvolume (bruikbaarheidsmeting) 

6.5 Lekvolume, 
automatisch 

Met de lekvolumemeting (bruikbaarheidsmeting) 
kan de bruikbaarheid van reeds in gebruik zijnde 
gasleidingen gecontroleerd worden. 

 
Afb. 34: Vullen van de gasbalg 

 

1. Gasbalg via de bij de levering inbegrepen 
testslang aan de gasinstallatie als volgt met 
gas vullen: 

• Gasbalg via de aansluitadapter op de 
meetstomp van de gasbrander aansluiten en 
balg met gas vullen. 

• Gasbalg eraf trekken. Het ventiel in de 
koppeling sluit vanzelf. 

 WAARSCHUWING! 
De gasbalg mag tot een maximale overdruk van 
50 hPa met gas worden gevuld. 
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Afb. 35: Aansluiting van de DC 430 via 
een slang en adapter op de teststop. 

2. Leiding afsluiten (hoofdkraan). De koppeling 
van de testslang nog niet op het 
meetinstrument aansluiten. 

 

 NB: 
De meetslang heeft een zelfsluitende koppeling. 
Deze koppeling dient zowel voor het vullen van de 
gasbalg als voor verbinding met de (+) 
drukaansluiting van het meetapparaat. 

Wöhler DC 430 inschakelen en nulpuntbepaling 
afwachten. 
Daarna de (+) drukaansluiting via de 
snelsluitingskoppeling met de testslang verbinden. 
De gasbalg op de gasbalgaansluiting (afb. 1, deel 
11) aansluiten. 
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Afb. 36: Schematische weergave van de aansluitingen voor de lekvolumeproef met de Wöhler DC 
430 met gasbalg 
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Afb. 37: Bovenaanzicht van het display 
meting lekvolume 

 
Afb. 38: Onderaanzicht van het display 
meting lekvolume  

 

Menupunt „Lekvolume (autom.)“ in het hoofdmenu 
kiezen. 
Op rechter toets „Start“ drukken. 
Nu worden de stabiliseringstijd, de meetduur, de 
gassoort, de luchtdruk, de proefdruk, de 
bedrijfsdruk en de pompdruk aangegeven. De 
gebruiker kan alle instellingen vooraf met de 
pijltjestoetsen individueel instellen. 
De stabiliserings- en meetdruk kan via de „Info“-
toets volgens de instellingen van DVGW VP 925 
worden gekozen. 
Als gassoort kunnen aardgas, waterstof, vloeibaar 
gas, butaan, propaan, stadsgas en lucht worden 
gekozen. 
De meting kan hetzij via de gasbalg rechtstreeks 
met het bedrijfsgas plaatsvinden of na 
voorafgaande spoeling van de leiding ook met 
lucht. 

 WAARSCHUWING! 
Voor de meting met lucht dient er absoluut een 
spoeling met een inert gas plaats te vinden.  

 
De luchtdruk wordt bij ingebouwde absolute 
druksensor (optioneel) automatisch bepaald. Als 
er geen absolute druksensor is ingebouwd, moet 
de actuele luchtdruk ter plaatse handmatig  
worden ingevoerd. (zie hoofdstuk 6.13, Setup, 
subpunt „Luchtdruk“) 
Uit deze instellingen berekent het apparaat de 
benodigde pompdruk voor de interne druktank, 
zodat ook minimale lekken in de orde van grootte 
van de aantoonbaarheidsgrens van 0,1 l/h met 
zekerheid gedetecteerd kunnen worden. 
 

 NB: 
Als de leiding met gas is gevuld, moet de meting 
met de instelling „aardgas“ worden verricht. 
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Afb. 39: Info volgens DVWG VP 952 

 

 NB: 
De meet- en stabiliseringstijden zijn volgens TRGI 
afhankelijk van het buisvolume. Als men met de 
cursor naar de punten stab.-duur en meetduur 
gaat verschijnt linksonder in het beeldscherm een 
info-button. (zie Afb. 37). 

 

Via de toets Info komt de gebruiker in een 
scherm, waarin de door DVGW VP 952 
opgegeven stabiliserings- en meettijden zijn 
aangegeven. Deze dienen bij de meting in acht te 
worden genomen.  
Het met de meetomstandigheden 
overeenkomende volume kan in de info-display 
van de gebruiker gekozen en via drukken op de 
OK-toets voor de meting worden overgenomen. 

 „Meting beginnen“ kiezen en de meting beginnen. 
Het apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. Daarna 
begint de Wöhler DC 430 automatisch met de 
lekvolumemeting. 
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Afb. 40: Melding van het lekvolume 
gedurende de meting 

 

• Gedurende de meting worden in het display 
de actuele meetresultaten en de resterende 
meettijd aangegeven.  

 

 NB: 
„V: x.xxx l“ geeft het in de meettijd geïnjecteerde 
volume aan (zie markering in Afb. 40). PL geeft de 
actuele druk van de gasleiding aan en PK de druk 
in de interne druktank van het apparaat 
gedurende een injectiecyclus. 

 

 
Afb. 41: Resultaat van de lekvolume-
meting  

 

Na het einde van de meetduur worden de 
meetresultaten en een beoordeling aangegeven. 
 

 NB: 
De resultaatweergaven hebben overeenkomstig 
de eisen van de TRGI de volgende betekenis: 
Onbeperkt bruikbaar: lekvolume < 1L/h 
Verminderd bruikbaar.: lekvolume ≥1 en < 4,9 L/h 
Niet bruikbaar: lekvolume ≥5 L  

 

Met „Ok“ bevestigen. 
In het hoofdmenu verschijnt nu een haakje achter 
het subpunt „lekvolume“, zodat zichtbaar is, dat 
deze meting reeds verricht is. 
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6.5.1 Lekvolume (drukdaling) 

 

Theoretische basis 
 
 

De berekening van het lekvolume volgens de 
drukdalingsmethode in de handmatige procedure 
gebeurt automatisch volgens de beide volgende 
vergelijkingen. Daarmee voldoet zij aan de 
procedure van het DVGW-TRGI 
werkinstructieblad G 624: 
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•

BV  
Gas-lekhoeveelheid in bedrijfstoestand 
in l/h 

•

LV  
lucht- lekhoeveelheid bij proefdruk 

maxBp  Max. bedrijfsdruk van het gas ter 
plaatse 

startp  proefdruk bij het begin van de meting 

stopp  proefdruk bij het stoppen van de meting 

actp  Absolute luchtdruk, handmatige invoer 
in menupunt „Setup“ onder „Luchtdruk“ 
(basiswaarde 1013 hPa) 

f Abs. viscositeit lucht/ abs. viscositeit van 
het gas, wordt na de gasselectie (vgl. 
Afb. 37) automatisch gekozen) 

mett  Meetduur in uren (basiswaarde 1 min) 

buisV  Ruimte-inhoud van het proefsegment in 
liters, via menupunt Volume te 
berekenen 
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Uitvoering van de meting  1. Leiding afsluiten en er een geschikte 

teststop op zetten. 
 

 WAARSCHUWING! 
Denkt u om het voorschrift ter voorkoming van 
ongevallen BGR 500, hst. 2.31 „Werken aan 
gasleidingen“. 

 

2. Volumen behoeven, (hoofdstuk 7). 
3. In het hoofdmenu Menupunt „ Lekvolume” 

(drukdaling)  uitkiezen. 
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Afb. 42: Bovenste deel van het display 
„Lekvolumemeting (drukdaling)“ 

 
Afb. 43: Onderste deel van het display 
„Lekvolumemeting (drukdaling)“ 

 

Nu worden het volume van de gasinstallatie uit 
hoofdstuk 6.7, de stabiliseringstijd, de meetduur, 
de gassoort, de luchtdruk, de proefdruk, de 
bedrijfsdruk en het verzoek tot oppompen 
getoond.  
Hier kan worden ingevoerd, of het apparaat 
automatisch moet oppompen of dat de gebruiker 
handmatig oppompt. 
De gebruiker kan alle andere instellingen vooraf 
met de pijltjestoetsen individueel instellen. Als 
gassoort kunnen aardgas, waterstof, butaan, 
propaan, stadsgas en lucht worden geselecteerd.  

 
Afb. 44: Info-button bij selectie van het 
subpunt stab.-tijd of meetduur 

 

 

 NB: 
De meet- en stabiliseringstijden zijn volgens TRGI 
afhankelijk van het buisvolume. Als men met de 
cursor op de punten stab.-tijd en meetduur komt 
verschijnt beneden links in het beeldscherm een 
Info-button.  
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Afb. 45: Info volgens DVWG VP 952 

 

 

Het drukken op de toets „Info“ voert naar een 
scherm, waarin de door DVGW VP 952 
opgegeven stabiliserings- en meettijden zijn 
aangegeven. Deze dienen bij de meting in acht te 
worden genomen.  
Het volume dat met de meetomstandigheden 
overeenkomt kan in het info-display door de 
gebruiker worden geselecteerd en met een druk 
op de Ok-toets voor de meting worden 
overgenomen. 

 1. „Meting beginnen“ kiezen en op toets „Start“ 
drukken, 

2. Instelling: „oppompen automatisch“: het 
apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. 
Daarna begint de Wöhler DC 430 
automatisch met de meting. 

3. Instelling „oppompen handmatig“: De 
gebruiker pompt met een luchtpomp tot de 
vooraf ingestelde proefdruk op. 
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Afb. 46: Weergave van het lekvolume 
gedurende de meting volgens de 
drukdalingsmethode 

 

Gedurende de meting wordt in het display een 
grafiek weergegeven met de actuele 
meetresultaten en de resterende meettijd. 

 
Afb. 47: Resultaat van de 
lekvolumemeting (drukdaling)  

 

Na het einde van de meetduur worden de 
meetresultaten en een beoordeling aangegeven. 
 

 NB: 
De resultaatweergaven hebben de volgende 
betekenis: 
Onbeperkt bruikbaar: lekvolume < 1l/h 
Verminderd bruikbaar: lekvolume ≥1 en < 4,9 l/h 
Niet bruikbaar: lekvolume ≥ 5 l 

 

Met „OK“ bevestigen. 
In het hoofdmenu verschijnt nu een haakje achter 
het subpunt „Lekvolume“, zodat te zien is dat 
deze meting reeds is doorgevoerd. 
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6.6 Afsluitertest 
(Regelaartest) 

 
Afb. 48: Regelaartest met gemeten 
rustdruk 

 
Afb. 49: Afsluitertest met gemeten 
dynamische druk 

 
 

Onder het menupunt “Afsluitertest” (Regelaartest) 
kunnen de functies van een gasdrukregelaar 
(SAV) worden getest. 
De rustdruk wordt gemeten bij uitgeschakelde 
gasverbruiker en behoort constant te zijn. Als hij 
stijgt of daalt gedurende de meting, is de afsluiter 
defect. 
De dynamische druk wordt bij werkende 
verbruiker gemeten. Hij behoort slechts iets 
geringer te zijn dan de rustdruk. Als de 
dynamische druk sterk daalt, is de afsluiter óf 
defect óf te klein van afmetingen. 
• Rust- en dynamische druk altijd met de toets 

„Overn.“ actualiseren. 
De dynamische druk van een 
veiligheidsafsluitventiel (SAV) wordt 
gecontroleerd, door aan de lage drukkant van de 
SAV zolang de druk te verhogen, tot het ventiel in 
werking treedt.  
• Eerst op toets „Start“ drukken. 
De druk wordt nu via de ingebouwde pompen van 
de Wöhler DC 430 ingebracht. De pompcapaciteit 
is via de pijltjestoetsen instelbaar.  
• Op de toets „Stop “ drukken, zodra het sluiten 

van het ventiel duidelijk te horen is.  
De zo gevonden aanspringdruk wordt 
overgenomen. 
• Met „Opslaan“ de afsluitertest beëindigen. 
In het hoofdmenu verschijnt nu een haakje achter 
het subpunt „Afsluitertest“, zodat zichtbaar is, dat 
deze meting reeds is verricht. 

 



Soorten meting in het hoofdmenu 
 

44 

6.7 Volumemeting  

6.7.1 Volumemeting, 
automatisch 

 
Afb. 50: Selectie volumemeting 

De automatische volumemeting dient voor de 
bepaling van het buisleidingvolume tot 100 l. 
 

 NB: 
Bij grotere buisvolumes van 100 l tot 1000 l wordt 
een handmatige volumemeting, zoals in het 
volgende punt beschreven, aanbevolen. 

 

1. Menupunt „Volume“ in het hoofdmenu 
selecteren en met „Ok“ bevestigen. 

 

 
Afb. 51: Instellingen bij de volume-meting 

 

De proefdruk en de luchtdruk worden voorgesteld. 
 

 NB: 
De proefdruk kan individueel worden ingesteld. Er 
wordt een proefdruk van 5 hPa aanbevolen. 
Als het apparaat niet met een absolute 
druksensor is uitgerust, dient de luchtdruk door de 
gebruiker te worden ingevoerd, zie hoofdstuk 
6.13, subpunt „Luchtdruk“. 

 

Meting met „Start“ beginnen. 
Het apparaat pompt nu tot de vooraf ingestelde 
proefdruk op. 

 
Afb. 52: Resultaat van de volumemeting 

 

Als de proefdruk is bereikt, wordt het volume V 
aangegeven.  

Zodra de waarde V zich gestabiliseerd heeft, met 
„Ok“ overnemen. 
In het hoofdmenu verschijnt nu een haakje achter 
het subpunt „Volume“, zodat zichtbaar is, das 
deze meting reeds is verricht. 
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6.7.2 Volumemeting, 
handmatig 

Vanaf een buisleidingvolume van 100 l tot 
maximaal 1000 l wordt een handmatige 
volumemeting aanbevolen.  
 

Meetprincipe van de handmatige 
volumemeting 

Als er uit een leidingsysteem een bekend 
proefvolume VProbe wordt gehaald met een 
roettestpomp, is uit de daaruit resulterende 
drukverandering het totale volume VRohr te 
bepalen. 

 









−

∆
⋅= 1Pr p

pVV akt
obeRohr

|temp. = const.  

 

Het gezochte volume VRohr wordt volgens de Wet 
van Boyle en Gay-Lussac (algemene gaswert) 
bepaald met de volgende vergelijking: 
VRohr Gezocht buisvolume 

VProbe Weggehaald volume 

p∆  Max. drukverschil, dat resulteert uit de 
monsterneming  

pakt Absolute luchtdruk, handmatige invoer 
in het menupunt Setup  
(Default: 1013 hPa) 

 

 Gemeten wordt het drukverschil ∆p. Om een 
voldoende nauwkeurig meetresultaat te krijgen, 
dient het gemeten drukverschil ∆p ten minste 200 
Pa te bedragen. Daaruit blijkt, dat het met de 
roettestpomp afgenomen proefvolume VProbe ten 
minste 1/500 van het leidingvolume moet 
bedragen. 
 

 NB: 
Een hogere druk leidt tot langere 
stabiliseringstijden bij de temperatuurcompensatie 
en tot een grotere invloed van eventueel 
aanwezige lekken. 
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Richtwaarden voor de selectie van 
het volume dat met de roettestpomp 
af te nemen is 

Pompvolume Max. Leidingvolume 

163 ml 
(1 slag met 
roettestpomp) 

80 l 

489 ml 
(3 slagen met 
roettestpomp) 

240 l 

 

Uitvoering van de handmatige 
volumemeting 

 
Afb. 53: Handmatige volumemeting met 
Wöhler DC 430 en roettestpomp 

 

 

 NB: 
Voor de handmatige volumemeting is een Wöhler 
roettestpomp nodig. De roettestpomp heeft een 
volume van 163 ml/slag. 

1. Leiding afsluiten en er een geschikte 
proefstop inzetten. 

 

 WAARSCHUWING! 
Let op het voorschrift ter voorkoming van 
ongevallen UVV BGF D2. 

 

Wöhler DC 430 inschakelen en daarna de (+) 
drukaansluiting via een slang met de teststop 
verbinden. 
Via een tweede slang en een kruis-T-stuk en een 
eenbuis tellerkap (zie Afb. 53) een roettestpomp 
aansluiten. 

 

 

 NB: 
Als u de Wöhler proefset voor 
gasleidingsdichtheid gebruikt, houd u dan voor de 
aansluitingen aan de bedieningshandleiding 
Wöhler proefset voor gasleidingsdichtheid 

Menupunt „Volume “ in het hoofdmenu selecteren 
en met „OK“ bevestigen. 
Proefvolume overeenkomstig het met de 
roettestpomp af te nemen volume instellen, b.v. 
163 ml bij een slag met de roettestpomp. 
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Afb. 54: Instellingen bij de volumemeting 
 

 

 NB: 
Als het apparaat niet met een absolute 
druksensor is uitgerust, dient de luchtdruk door de 
gebruiker te worden ingevoerd.  

 

Meting met „Start“ beginnen. 
Dan volgt het verzoek, om het vooraf ingestelde 
proefvolume af te nemen. 

Proefvolume met de roettestpomp afnemen. 
Meting starten. 

 
Afb. 55: Resultaat van de volumemeting 

 

Het volume V wordt aangegeven. 
Zodra de waarde V zich heeft gestabiliseerd, met 
„OK“ overnemen. 
In het hoofdmenu verschijnt nu een haakje achter 
het subpunt „Volume“, zodat zichtbaar is, dat deze 
meting reeds is verricht. 

  



Soorten meting in het hoofdmenu 
 

48 

6.8 Grafiek / Loggen 

 
Afb. 56: Submenu Loggen 

 

Het menupunt „Grafiek / Loggen“ maakt de 
continue optekening en aansluitende grafische 
weergave van meetgegevens in de Wöhler DC 
430 mogelijk. 
Daarbij kunnen het loginterval, het aantal 
metingen, de stopdatum en de stoptijd door de 
gebruiker als volgt worden ingesteld: 

1. Met de links-/rechtspijltjes altijd naar de 
volgende plaats gaan, met de op-/neerpijltjes 
de waarden verhogen of verminderen. 

Het display is tijdens de overdracht van de 
logdata uit te schakelen. 
 

 NB: 
Als het display tussen de meetcycli uitgeschakeld 
moet worden, moet er ten minste een loginterval 
van 20 seconden zijn ingesteld. 

 

 Dataoptekening beginnen door te drukken op de 
toets „Start“. 

 NB: 
Let erop, met netstroom te werken of volle 
batterijen te gebruiken! 

 

In het display verschijnt een grafiek met de 
weergave van de opgetekende waarden. 
Na drukken op de toets „Stop “ wordt er een 
protocol gemaakt van de optekening van data. 
Via de toets „Printen“ wordt het actueel gekozen 
meetkanaal grafisch uitgeprint. Met de 
pijltjestoetsen kan het meetkanaal worden 
gewijzigd. 
Na drukken op de toets „Verder“ verschijnt er in 
het display de vraag „Moeten de meetwaarden 
worden overgenomen“. 
Als er op de toets „Nee“ wordt gedrukt, verschijnt 
in het display het hoofdmenu, echter is het 
subpunt „Grafiek/Loggen“ niet van een haakje 
voorzien. Bij drukken op de toets „Ja“ verschijnt 
eveneens het hoofdmenu en het subpunt 
„Grafiek/Loggen“ is van een haakje voorzien, 
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omdat de opgetekende data zijn overgenomen. 
Na het beëindigen van het loggen moet de meting 
met het menupunt „Beveiligen“ onder een klant 
worden opgeslagen. 
Voor het inlezen van de data kan de Wöhler 
software DC 4xx worden gebruikt (zie 
Toebehoren). 
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6.9 Luchtsnelheid 

 
Afb. 57: Aansluiting van de pitotbuis type 
S op de Wöhler DC 430 

De luchtsnelheidsmeting meet de luchtsnelheid 
van het gas in m/s. 
 

 NB: 
Voor de luchtsnelheidsmeting is een pitotbuis type 
S (zie Toebehoren) nodig. 

 
Afb. 58: Schematische weergave van de 
meting van de luchtsnelheid 

 

1. Totale druk van de pitotbuis op de (+) 
overdrukstomp van de Wöhler DC 430 
aansluiten. 

2. Statische druk op de (-) onderdrukstomp van 
de Wöhler DC 430 aansluiten. 

3. Wöhler DC 430 inschakelen. 
4. Pitotbuis in ingeklapte toestand door de 

meetopening in de gasstroom steken. 
5. Pitotbuis met conus fixeren en voor meting 

volgens Afb. 58 openklappen en in de juiste 
stand brengen. 

6. Sonde zo nodig met kartelschroeven aan de 
dwarsdoorsnede van de gasleiding 
aanpassen. 

 NB: 
Deze aanpassing moet voor de eigenlijke 
meetprocedure plaatsvinden, daar na het 
losdraaien van de kartelschroeven en instellen 
van de insteekdiepte de tegengestelde richting 
van de meetbuisjes getest resp. ingesteld moet 
worden. 

Statische druk temperatuur 

Insteekdiepte Stroming 

Kartelschroeven 
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Afb. 59: Meting van de luchtsnelheid 

Menupunt „Luchtsnelheid“ in het hoofdmenu 
kiezen en met „OK“ bevestigen. 
Boven in het display wordt nu de luchtsnelheid v 
aangegeven. Beneden in het display wordt de 
door de sonde van de pitotbuis gemeten 
temperatuur aangegeven. Bovendien verschijnen 
de differentiedruk PD en de dichtheid ρ, waaruit de 
Wöhler DC 430 de luchtsnelheid berekent. 

 
 NB: 

De Wöhler pitotbuis type S levert bij gelijke 
luchtsnelheid een beter nutsignaal dan een 
normale prandtlbuis. Voor een gekalibreerde 
melding moet dus in de setup van de pitotfactor 
van 0,93 eenmalig worden ingesteld (zie 
hoofdstuk 6.13). 
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6.10 Submenu „U-waarde“ 

 
Afb. 60: Toepassingsvoorbeeld met 
oppervlaktetemperatuurvoeler 
 

 
Afb. 61: Display U-waardemeting  

 

De warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) geeft 
uitsluitsel over de warmtestroom in W/m²k, die 
door een bouwelement stroomt. 
 

 NB: 
Voor de meting van de U-waarde is een 
oppervlaktetemperatuurvoeler nodig (zie 
Toebehoren). De bepaling van alle temperaturen 
(ook de luchttemperatuur binnen tLI en buiten tLa) 
dient met dezelfde temperatuurvoeler te 
gebeuren. 

 

De met de Wöhler DC 430 en de aangesloten 
oppervlaktetemperatuurvoeler bepaalde 
temperatuurwaarden zijn nodig voor de bepaling 
van de U-waarde. De U-waarde wordt analoog aan 
DIN 4108 bepaald door de volgende vergelijking: 

[ ]
[ ]LaLI

WILIi
werk tt

ttU
−
−⋅

=
a

 

 

Uwerk U-waarde in W/(m²k), werkelijke waarde 

tLI Luchttemperatuur binnen 

tWI Wandtemperatuur binnen 

tLa Luchttemperatuur buiten 

ai Vaste waarde, 7,69 W/(m²k) 
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6.11 Printen 

 
Afb. 62: Overdracht van de 
meetgegevens van de DC 430 naar de 
thermische sneldrukker TD 600 
 

Het submenu „Printen“ start het uitprinten van alle 
opgeslagen meetwaarden. Het display van de DC 
430 toont een printvoorbeeld. Verschillende types 
thermische printers kunnen onder het menupunt 
„Setup“ van het hoofdmenu worden ingesteld. 
Via de menubalk zijn de volgende functies 
beschikbaar: 
• Menupunt „Afbr“ (linker veld): breekt de 

procedure af. 
• Menupunt „↓↑“ (middelste veld): scrollt de 

beeldscherminhoud naar boven resp. 
beneden. Enige tijd drukken scrollt de 
beeldscherminhoud meerdere regels verder. 

• Menupunt „Print“ (rechter veld): start het 
uitprinten. 

 Tijdens het printen laat een statusbalk de 
voortgang van het drukken zien. Via het 
menupunt „Afbr“ kan het printen worden 
afgebroken. 
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6.12 Beveiligen  Na het activeren van het subpunt „Beveiligen“ 

worden alle metingen die in het hoofdmenu van 
een haakje zijn voorzien, opgeslagen, zie 
hoofdstuk 7.1.1. 
 

 
6.13 Setup 

 
Afb. 63: Menu „Setup“, printerkeuze 

 

In het setupmenu kunt u de hieronder genoemde 
instellingen vastleggen. Ga daartoe te werk als 
volgt: 

1. Met de pijltjestoetsen het subpunt uitkiezen en 
wijzigen. 

De te wijzigen instelling is altijd rood gemarkeerd. 
Met de ESC-toets het subpunt verlaten, zonder de 
wijziging op te slaan of met de rechter AAN/UIT-
toets nieuwe instelling bevestigen.  
 

Tijd Hier kan de tijd in het format 00:00 worden 
ingesteld. 

Datum Hier kan de datum in het format 01.01.2010 
worden ingesteld. 

 

Luchtdruk Hier wordt voor de dichtheidsberekening en voor 
de bepaling van het lekvolume de actuele 
luchtdruk pakt  ter plaatse (QFE) in hPa ingevoerd. 
Er kunnen waarden tussen 800 hPa en 1200 hPa 
worden ingesteld (default: 1013 hPa).  
Der luchtdruk kan als volgt bepaald worden: 
Luchtdruk bij de meteorologische dienst, b.v. van 
internet, uitzoeken. 
Deze luchtdruk heeft betrekking op NN resp. QNH 
Daar de door de meteorologische dienst 
aangegeven luchtdruk betrekking heeft op NN, 
moet nu de hoogte van de plaats van meting 
worden bepaald. 
Voor elke 8 m dient 1hPa van de luchtdruk 
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uitgaande van NN te worden afgetrokken. 
 

 VOORBEELD: Berekening van de 
absolute druk voor Paderborn! 

Voor Paderborn noemt de meteorologische dienst 
een actuele luchtdruk van 991 hPa. Paderborn ligt 
94 m boven NN. De in de Wöhler DC 410 in te 
voeren absolute druk ter plaatse wordt dan 
berekend als volgt:  

hPahPam
mhPa 9798

94991 =−   

 

 NB: 
De mogelijkheid bestaat, de Wöhler DC 430 extra 
met een luchtdruksensor uit te rusten (zie 
Toebehoren). In dat geval is de hierboven 
beschreven handmatige invoer van de luchtdruk 
niet nodig. 

 

Drukeenheid De drukeenheden hPa, Pa, mm/H2O, psi, inWC, 
bar en mbar kunnen worden geselecteerd. De 
instelling vooraf is hPa. 

Drukmeting Hierbij kan tussen normale drukmeting (1 nieuwe 
meetwaarde per seconde) en snelle drukmeting (4 
meetwaarden per seconde) worden 
omgeschakeld. 

Temp. eenh. Die temperatuureenheden °C of °F kunnen 
worden geselecteerd.  

Helderheid De mogelijkheid bestaat, de helderheid van het 
display tussen 20 % en 90 % in te stellen. 

Printer  Als hier „TD 600“ is geselecteerd, kan het protocol 
met de Wöhler TD 600 thermische snelprinter 
worden uitgeprint. Als er een andere printer wordt 
gebruikt, dient de instelling „Andere“ te worden 
gekozen. 

Grafiekprint Als hier de optie „Ja“ is gekozen, worden met het 
protocol diagrammen uitgeprint, als de optie „Nee“ 
is gekozen, worden de diagrammen niet 
uitgeprint. De standaardinstelling is „Ja“.   



Soorten meting in het hoofdmenu 
 

56 

Klantkeuze Er kan tussen „klantnaam“ en „klantnr.“ worden 
gekozen. In het klantenmenu kan dan 
overeenkomstig deze instelling vooraf de naam 
van de klant of het nummer worden gekozen. 

Pitotfactor De pitotfactor is voor de meting van de 
luchtsnelheid van belang. Hij neemt de geometrie 
van de gebruikte pitotbuis in aanmerking. De 
pitotfactor van de hier te gebruiken pitotbuis type 
S is 0,93. Om deze reden is de instelling vooraf 
0,93. 

Alpha Warmteovergangscoëfficiënt voor de U-waarde-
meting 

Printerlogo Hier kan in 6 regels een eigen firmalogo worden 
ingevoerd, die dan op iedere uitprint verschijnt. 

Fabrieksinstelling Hier kunnen alle instellingen, behalve de 
kalibratie, naar de in de fabriek vooraf ingestelde 
waarden worden teruggezet.  
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7 Databeheer 
De Wöhler DC 430 maakt opslag en beheer mogelijk van de klantspecifieke data, die 
aan verschillende leidingsstrangen worden toegekend. Er kunnen klantenordners 
worden aangelegd en de klanten in totaal 128 leidingsstrangen toegekend. 
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7.1.1 Beveiliging van 
klantgegevens 

Als aan een gasinstallatie een of meer metingen 
(b.v. een sterktebeproeving, een dichtheids-
beproeving en een lekvolumemeting) zijn verricht, 
kunnen die als volgt aan een klant worden 
toegekend: 
• Submenu „Beveiligen“ in het hoofdmenu 

kiezen. 

 
Afb. 64: Strangkeuze 

Via de klantkeuze met de scrolltoetsen bladeren. 
Als de gewenste klant in de DC 430 nog niet 
aanwezig is, kan deze onder het menupunt 
„Nieuwe klant“ worden aangemaakt (zie hoofdstuk 
7.1.2). 

 NB: 
Blijven drukken op de scrolltoetsen versnelt het 
bladeren. 

Keuze met „Ok“ bevestigen.  
Nu verschijnt de strangkeuze. Ook hier kan met 
„Nieuwe strang“ een volgende leidingsstrang aan 
deze klant worden toegekend. 

De gekozen leidingsstrang met „Ok“ bevestigen. 
 

 NB: 
Er worden meetgegevens beveiligd, die in het 
menu met een haakje zijn gemarkeerd. 

Na geslaagde beveiliging wordt in plaats van het 
haakje (voor verrichte metingen) een slot (voor 
beveiligde metingen) aangegeven. 

 

 NB: 
Bij het beveiligen worden de eventueel onder 
deze leidingsstrang reeds opgeslagen metingen 
overschreven. 
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Afb. 65: Keuze van het klantenmenu 

 

Als aan de reeds beveiligde metingen aan een 
leidingsstrang andere moeten worden 
toegevoegd, dient deze leidingsstrang reeds 
tijdens de nulstellingsfase, direct na het 
inschakelen van de DC 430, met de toets „Klant“ 
te worden geselecteerd. 
In het hoofdmenu worden de reeds beveiligde 
metingen met een slot aangegeven en de nieuw 
doorgevoerde metingen met een haakje. Daarna 
dienen alle metingen als hierboven beschreven te 
worden beveiligd. 

7.1.2 Aanmaken van een 
nieuwe klant 

 

 
Afb. 66: Klant nieuw aanmaken 

 

Zowel bij de klantkeuze als bij het beveiligen 
kunnen nieuwe klanten resp. leidingsstrangen 
worden aangemaakt. Daarvoor dient de nieuwe 
klant handmatig door invoer van een naam, een 
klantnummer en een strangnaam te worden 
gedefinieerd. 

 NB: 
In totaal kunnen er 128 leidingsstrangen in het 
apparaat worden opgeslagen en de klant worden 
toegekend, waarbij het aantal opgeslagen 
strangen per klant niet uitmaakt. 
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7.1.3 Data-menu  

 
Afb. 67: Voorbereiding op USB-
dataoverdracht 

Onder het menupunt „Databeheer“ in het 
hoofdmenu wordt het aantal op dat moment in het 
apparaat aangemaakte klanten en 
leidingsstrangen aangegeven. 
In het submenu „Protocol printen“ kan achteraf 
elke in het meetapparaat opgeslagen meting 
worden uitgeprint. 
„Strang wissen“ wist een enkele leidingsstrang.  
 

 NB: 
Als de gewiste strang de enige is die een 
bepaalde klant is toegekend, wordt de klant 
eveneens gewist. 

„Klant wissen“ wist de complete klant inclusief alle 
bijbehorende leidingsstrangen. 
„Alle klanten wissen“ wist het gehele 
klantengeheugen. 
Het menupunt „USB-dataoverdracht“ dient voor 
de communicatie met een PC, zie hst. 7.2. 

7.2 Datauitwisseling met 
PC of notebook 

 
 

Via een USB-kabel kunnen eenvoudig data van 
de Wöhler DC 430 op de PC of de notebook 
worden overgedragen. Ga daarvoor te werk als 
volgt: 
• Wöhler DC 430 met de bijgeleverde USB-

kabel op de PC aansluiten. 
• Subpunt „USB-dataoverdracht“ kiezen: 

hoofdmenu > Databeheer>USB-
Dataoverdracht. 
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Afb. 68: USB-modus 

 

De Wöhler DC 430 bevindt zich nu in de USB- 
modus.  
• Databeheerprogramma op de PC openen. De 

verdere besturing van de dataoverdracht 
gebeurt vanaf de PC. 

7.3 Overdracht van online-
data  

 

In een permanente dataoverdracht van de Wöhler 
DC 430 naar de PC gedurende een meting is 
voorzien. 
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8 Storingsmeldingen 

Storingsaanwijzing Mogelijke oorzaak Verhelpen 

Batterijen leeg! Batterijen/accu‘s zijn leeg. Batterijen vervangen resp. 
accu‘s opladen. 

Stabilisering niet mogelijk. – 
Drukverlies te groot 

De druk valt tijdens de 
meting te sterk terug, zodat 
een meting niet kan 
plaatsvinden. 

Aansluitingen controleren. 

Pas op: overbelasting  Overdrukwaarschuwing bij 
handmatig oppompen. 

Druk laten ontsnappen. 

 

 

9 Onderhoud 
 Om het probleemloze functioneren van de 

Wöhler DC 430 te kunnen waarborgen, moet er 
aan het apparaat regelmatig onderhoud worden 
gepleegd:  

9.1 Onderhoudslijst Interval Onderhoudswerk 

Zo nodig (gebruiker) Reiniging van de 
behuizing met een 
vochtige doek en een 
mild reinigingsmiddel 

Vervanging van het 
wattenfilter na optische 
controle: Het 
wattenfilter zit boven de 
gasbalgaansluiting (afb. 
1, deel 11) en kan er 
met een pincet uit 
getrokken en opnieuw 
worden ingezet. 

1x jaarlijks (fabriek) Apparaat voor controle 
en kalibratie naar een 
van onze 
servicediensten sturen. 

 

  



Garantie en dienst na verkoop 
 

 63 

10 Garantie en dienst na verkoop 
10.1 Garantie Elk Wöhler DC 430 meetinstrument voor 

lekhoeveelheden 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 meetapparaat voor 
lekhoeveelheden DC 430 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. 

10.2 Service 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 430 naar ons 

terugsturen. Wij repareren de DC 430 binnen 
een paar dagen en sturen hem naar u terug. 

• Per telefoon staan onze technici voor vragen 
en hulp graag ter beschikking. 
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11 Toebehoren 
Sondes en voelers  

Oppervlaktetemperatuurvoeler, ingekapseld Best.-nr. 4651 

Oppervlaktetemperatuurvoeler tang Best.-nr. 6679 

Pitotbuis type S Best.-nr. 9244 

  

Dichtheid  

Gasleidingsdichtheidsproefset Best.-nr. 21580 

Hogedrukmeerringenstop G ½ met dichtringen Best.-nr. 7213  

Hogedruk meerringenstop G3/8 met dichtringen Best.-nr. 7214 

  

Extra‘s  

Handslang met karabijnhaak Best.-nr. 54348 

Wöhler thermische sneldrukker TD 600 Best.-nr. 4130 

Thermisch papier, 10 rollen Best.-nr. 4145 

Meetslang met messing koppeling DN10 Best.-nr. 9237 

Wöhler roettestpomp Best.-nr. 2412 

  

Vervangende onderdelen en verbruiksmaterialen  

Wattenfilter Best.-nr. 9243 

  

Software  

Wöhler DC 4xx software Best.-nr. 997 

  

Optie  

Upgrading van de Wöhler DC 430 met een  
vochtigheids- en absolute druksensor 

Best.-nr. 9242 
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12 Conformiteitsverklaring 
De fabrikant:  
 
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
 
verklaart hierbij dat het product  

naam van het product:  meetinstrument voor lekhoeveelheden 
nummer van het model:: Wöhler DC430 
Apparatenklasse: V, volgens G 5952 van de DVGW 
 
door de TÜV SÜD Industrie Service voor meting van gaslekhoeveelheden 
overeenkomstig de DVGW-eisen van VP 952 voor lage druk-gasleidingen volgens 
DVGW-informatiebladen G600 en G624 is gecertificeerd en goedgekeurd  
(DVGW-modeltestcertificaat DG-4805CL0027). 
In het kader van deze typetest werd tevens door de TÜV Süd Industrie Service het 
voldoen aan de volgende eisen voor conformiteit en elektromagnetische compatibiliteit 
getest: 
 
- Eisen aan de elektromagnetische compatibiliteit volgens EN 61326-1: 1997+ 
 A1: 1998+A2:2001 
- Eisen volgens DIN EN 61010-1:2002 
- Essentiële eisen aan de beschermingsgraad volgens EN 60529:1991 
 

Deze verklaring is opgesteld voor rekening van de bovengenoemde fabrikant door: 
Dr. Stephan Ester, bedrijfsleider  
Bad Wünnenberg, 15.04.2016 
Wöhler Technik GmbH  
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Points of sale and service 
 
Germany 
 
Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
info@woehler.de 
www.woehler.de 
 

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

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

USA 
Wohler USA Inc. 
208 S Main Street  
Middleton, MA 01949 
Tel.:  +1 978 750 9876 
Fax.: +1 978 750 9799 
www.wohlerusa.com 
 
Italy 
Wöhler Italia srl 
Via Coraine 21 
37010 Costermano VR 
Tel. +39 045 6200080 
Fax. +39 045 6201508 
www.woehler.it 
 
Austria 
Wöhler GmbH 
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 
3100 St. Pölten 
Tel.: +43 2742 90855-11 
Fax: +43 2742 90855-22 
info@woehler.de 

Czech Republic 
Wöhler Bohemia s.r.o. 
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 565 323 076 
Fax: +420 565 323 078 
info@woehler.cz 
 
France 
Wöhler France SARL 
31 Bis Rue Georges Ohnet 
31200 Toulouse 
Tel.: +33 5 61 52 40 39 
Fax: +33 5 62 27 11 31 
info@woehler.fr 
www.woehler.fr 

Your contact: 

 

http://www.woehler.it/

