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Technische Gegevens

1.1

Gebruik volgens de
Bestemming

1.2

Transport

In combinatie met de Wöhler inslagsonde
houtvochtigheid of de insteeksonde
houtvochtigheid stelt de Wöhler HF 550
houtvochtigheidsmeter de houtvochtigheid vast
van hakhout volgens de VDI 4206 (minimale
emissie-eisen), blad 4 en naar het voorbeeld van
de 1. BimSchV (Verordening over kleine en
middelgrote stookplaatsen).
In combinatie met de Wöhler FW 550
vochtigheidsweger stelt de houtvochtigheidsmeter
de houtvochtigheid vast van stortgoed volgens de
eisen van de VDI 4206, blad 4.
PAS OP!
Door ondeskundig transport kunnen het toestel en
de sondes beschadigd raken!
Om transportschade te voorkomen, dienen het
toestel, de vochtigheidsweegschaal en de sondes
altijd in de daarvoor bestemde kunststofkoffer
Wöhler HF 550 getransporteerd te worden.
WAARSCHUWING!
De punten van de sondes dienen beslist met de
bijgeleverde beschermkappen te worden
beveiligd.

1.3

Verwijdering
Elektronische apparaten mogen niet met het
huishoudelijk afval worden weggegooid, maar
moeten volgens de geldende milieuvoorschriften
worden verwijderd.
Beschadigde accu‘s gelden als speciaal afval en
moeten voor verwijdering in de daarvoor
bestemde inzamelingsdepots worden afgegeven.
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1.4

Adres van de
producent

Wöhler Technik GmbH
Schützenstr. 41
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-250
E-Mail: info@woehler.de
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Technische Gegevens

2.1

Wöhler HF 550 houtvochtigheidsmeter

Algemene Gegevens
Aansluitingen

Wöhler inslagsonde houtvochtigheid, insteeksonde
houtvochtigheid, Wöhler FW 550 vochtigheidsweger stortgoed,
insteektemperatuurvoeler, USB-dataoverdracht

Stroomvoorziening

Lithium-ionen accu 3,6V, 2.250 mAh, lading via USB

Standtijd

ca. 20 h (afhankelijk van bedrijfstoestand en displayverlichting)

Bewaartemperatuur

-20 °C tot +50°C

Bedrijfstemperatuur

+5 °C tot +40 °C om de nauwkeurigheid te bewaren

Gewicht

255 g (zonder sonde)

Maten

59 x 38 x 200 mm

Houtvochtigheidsmeting bij hakhout
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Weergave

Houtvochtigheid u in % in verhouding tot de droge massa van de
brandstof omschakelbaar op watergehalte w in % in verhouding
tot de vochtige massa van de brandstof

Houtsoorten

14 houtsoorten te kiezen

Temperatuurcompensatie

Materiaaltemperatuur meetbaar via insteektemperatuurvoeler

Meetprincipe

Meting van de elektrische weerstand

Meetbereik

Vochtigheid: 10,0 % u tot 40,0 % u, oplossing 0,1 % u
watergehalte : 9,0 % w tot 29,0 % w, oplossing 0,1 % w

Nauwkeurigheid

±40% v. meetwaarde, getoetst volgens VDI 4206 blad 4

Technische Gegevens

2.2

Wöhler FW 550 vochtigheidsweger stortgoed

Vochtigheidsmeting bij stortgoed
Weergave

Vochtigheid u in % in verhouding tot de droge massa,
omschakelbaar op watergehalte w in % in verhouding tot de
vochtige massa, via Wöhler HF 550 of PC

Stortgoed

Te kiezen uit de brandstoffen houtsnippers en pellets alsook 6
graansoorten

Meetprincipe

Diëlektrische massameting

Meetbereik

Vochtigheid: 0,1 % u tot 70,0 % u, oplossing 0,1 % u
watergehalte: 0,1 % w tot 41,0 % w, oplossing 0,1 % w

Nauwkeurigheid

0,1 % u tot 5,0 % u bij ± 2 % u
vanaf 5,0 % u tot 70,0 % u bij ± 40 % van de meetwaarde,
voor brandstoffen getest volgens eisen van de VDI 4206 deel 4
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Constructie en Aansluitingen

3.1

Meetapparaat
1

1.
2.
3.
4.

2
3
4

5.

7

6.

7.
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Aansluiting temperatuursonde
Display
Toetsenpaneel
Infrarood-interface voor transfer van de
drukgegevens op de thermoprinter Wöhler
TD 100
Aansluitcontact:
a) Wöhler inslagsonde houtvochtigheid
b) insteeksonde houtvochtigheid
USB-aansluiting:
a) laadapparaat
b) Wöhler vochtigheidsweger stortgoed
vergrendelschakelaar voor het deactiveren
van de accu
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Afb. 1: onderdelen van het apparaat

1.

2.
1

2

Afb. 2: toetsenpaneel
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3

3.

ESC-toets (contextgevoelig):
a) afbreken van de functie van het moment
b) oproepen van het hoofdmenu
c) terugkeer in het meetmenu
Pijltjestoetsen:
omhoog- en omlaag scrollen
Aan-/Uittoets (contextgevoelig):
a) toestel inschakelen en uitschakelen (3
seconden ingedrukt houden)
b) bevestigen van de invoer
c) waarde overnemen resp. overgenomen
waarde wissen

Constructie en Aansluitingen

3.2

Aan te sluiten sondes
en vochtigheidsweegschaal

Hakhout en stortgoed

PAS OP!
Om de kwaliteit van het gebruik en de
meetresultaten veilig te stellen, mag het
meetapparaat in principe alleen met de volgende
originele Wöhler-accessoires worden gebruikt. Dit
geldt in het bijzonder voor meettaken in het
wettelijk geregelde bereik van de 1e BImSchV.

Voor het vaststellen van de temperatuur van het
testmateriaal dient de insteek-temperatuurvoeler
Wöhler HF 550 op het meettoestel te worden
aangesloten.

Afb. 3: insteek-temperatuurvoeler Wöhler
HF 550

Hakhout

Voor vochtigheidsmeting bij hakhout dient hetzij
de Wöhler inslagsonde houtvochtigheid of de
insteeksonde houtvochtigheid op het meettoestel
te worden aangesloten.

Afb. 4: Wöhler insteeksonde
houtvochtigheid
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Ingebruikneming
Een nauwkeuriger resultaat is te bereiken met de
Wöhler inslagsonde, daar de teststiften dieper in
het hout kunnen worden ingedreven, zodat de
vochtigheid binnenin het hout wordt gemeten.
Afb. 5: Wöhler inslagsonde
houtvochtigheid

Stortgoed

Voor vochtigheidsmeting bij stortgoed dient de
Wöhler vochtigheidsweger stortgoed te worden
aangesloten.

Afb. 6: Wöhler FW 550
vochtigheidsweger stortgoed
WENK!
Het meetapparaat registreert automatisch, of er een vochtigheidssonde voor hakhout
aangesloten is of de vochtigheidsweger voor stortgoed. In de display wordt dan
automatisch het meetscherm voor hakhout of het meetscherm stortgoed weergegeven.
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Ingebruikneming

PAS OP!
Voor het transport met een verzenddienst moet
het apparaat worden beveiligd met de
vergrendelschakelaar, om de accu te deactiveren.
De accu is bij levering af fabriek in principe
gedeactiveerd.


Om de accu te activeren schuift u de
vergrendelschakelaar naar links. Gebruikt u
daarvoor een puntig voorwerp (ijzerdraad of
balpen).



Inschakelen van het apparaat: aan-/uittoets
(rechts) eventjes indrukken



Uitschakelen van het apparaat: aan-/uittoets 3
sec. ingedrukt houden

vergrendelschakelaar
Afb. 7: vergrendelschakelaar aan de
rechterkant van het apparaat
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In-/Uitschakelen

Afb. 8: toetsenpaneel met gemarkeerde
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In-/Uitschakelen
aan-/uittoets

Na het inschakelen volgt er een zelftest
gedurende 5 seconden.
Tijdens de zelftest bestaat de mogelijkheid, de
keuze van de klant (vgl. hoofdstuk) of het
diagnosemenu op te roepen.
In het diagnosemenu wordt informatie over de
firmwareversie, de versie van het meetmodule,
het serienummer van het apparaat, de
kalibreerdatum, de productiedatum en het
identificatienummer van het meettoestel
aangegeven.
Informatie over het kiezen van een klant vindt u in
hoofdstuk 10.2.

Afb. 9: startdisplay

Direct na de zelftest verandert de display in de
meetweergave. Als er geen Wöhler FW 550
vochtigheidsweger voor stortgoed is aangesloten,
verschijnt automatisch de meetweergave
„hakhout“. Als de Wöhler FW 550
vochtigheidsweger is aangesloten, verschijnt de
meetweergave stortgoed.
WENK!
De Wöhler FW 550 vochtigheidsweger moet voor
het inschakelen van het meetapparaat worden
aangesloten, zodat de meetweergave „stortgoed“
in de display van het meettoestel verschijnt.


Voor het veranderen van de meetweergave
roept u in het hoofdmenu het menu-item
„sondekeuze“ op, vgl. 9.6.
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Laadtoestand en
opladen van de
accu

De weergave van de acculaadtoestand bevindt
zich als het toestel is ingeschakeld rechtsboven in
de display. Een volgeladen accu wordt
aangegeven met een volledig groene accu-icoon,
vgl. nevenstaande afbeelding. Het verminderen
van de vullingsgraad van de icoon geeft het
leegraken van de accu grafisch weer. Bij een bijna
lege accu verschijnt er alleen nog een rode balk in
de accu-icoon. In dat geval de meting zo snel
mogelijk beëindigen.
WENK!
De accu is vast in het toestel geplaatst en kan er
niet uitgehaald worden.

Afb. 10: weergave van de laadtoestand
van de accu als de houtvochtigheidssonde is aangesloten



Afb. 11: onderkant apparaat met
gemarkeerde USB-aansluiting

Om de accu op te laden verbindt u het toestel
via het bijgeleverde laadapparaat met het
stroomnet. Steek daartoe de USB-stekker van
de adapter in het USB-contact aan de
onderkant van de Wöhler HF 550.
Tijdens het laden verschijnt er een
stekkersymbool in de aanduiding van de
accutoestand.
WENK!
Bij een volledig ontladen accu bedraagt de laadtijd
ongeveer 4 uur.
WAARSCHUWING!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Lader nooit aanraken met natte handen!
Lader uit de buurt houden van vochtigheid!
Lader niet aan het snoer uit de contactdoos
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trekken, het zou kunnen afbreken!
Lader alleen aansluiten als de elektrische
spanning die op het typeplaatje is aangegeven
overeenkomt met die van de contactdoos!
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Vochtigheidsmeting bij hakhout

Met de Wöhler HF 550 kunnen houtvochtigheidsmetingen bij hakhout volgens VDI
4206, deel 4 worden verricht. Deze vinden plaats via een weerstandsmeting. Voor een
nauwkeurige meting wordt er rekening gehouden met het materiaal in kwestie.
Omdat de houtvochtigheid van de materiaaltemperatuur afhankelijk is, wordt eerst de
houttemperatuur gemeten. Het meettoestel voert dan automatisch een
temperatuurcompensatie door.
WENK!
Voor de meting bij hakhout moet de insteeksonde houtvochtigheid of de Wöhler
inslagsonde houtvochtigheid op het meettoestel worden aangesloten.
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7.1

Theoretische grondslagen

De weerstandsmeting vindt plaats via de elektroden van de Wöhler inslagsonde of
insteeksonde. Daaruit bepaalt het apparaat automatisch de houtvochtigheid u. Daarbij
gaat het om de in de brandstof gebonden watermassa mw in verhouding tot de absoluut
droge brandstofmassa mB (Darrmassa) volgens vergelijking (1):
𝑚𝑤
Vergelijking 1

𝑢=

𝑚𝐵

∙ 100%

Daarbij geldt:
u
= houtvochtigheid
mw
= in het hout gebonden watermassa
mB
= absoluut droge brandstofmassa (darrmassa)
WENK!
De houtvochtigheid kan volgens de bovenstaande vergelijking ook groter dan 100 %
zijn.
De houtvochtigheid dient niet met het watergehalte te worden verwisseld. Het
watergehalte geeft de massa aan water aan in verhouding tot de totale massa
brandstof inclusief water (d.w.z. natte basis).

𝑤=

𝑚𝑤
∙ 100 %
𝑚𝐵 + 𝑚𝑤

Vergelijking 2

Daarbij geldt
w
= watergehalte
mw
= in het hout gebonden watermassa
mB
= absoluut droge brandstofmassa (darrmassa)
Het watergehalte kan uit de houtvochtigheid als volgt omgerekend worden:

𝑤=

𝑢
∙ 100%
100% + 𝑢

Daarbij geldt
w
= watergehalte
u
= houtvochtigheid
14

Vergelijking 3

Vochtigheidsmeting bij hakhout

7.2

Aansluiting van de sonden

Voor het bepalen van de houtvochtigheid bij hakhout dienen er twee meetsonden op het
meetapparaat aangesloten te worden:
1. temperatuursonde, aansluiting op de bovenkant van het apparaat, vgl. afb. 1,
deel 1
2. houtvochtigheidssonde, aansluiting op de onderkant van het apparaat, vgl. afb1,
deel 5
(Wöhler inslagsonde houtvochtigheid of insteeksonde houtvochtigheid)

PAS OP!
Voor elk gebruik moet eerst visueel de goede werking van meetapparaat en sondes
worden gecontroleerd.
Vergewist u zich er bovendien voor de meting van, dat de elektroden van de
insteeksonde of de inslagsonde niet verbogen is. Bij verbogen elektroden is de
noodzakelijke meetafstand van 25 mm tussen de elektroden niet meer aanwezig,
hetgeen tot een vervalsing van het resultaat kan leiden.
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Steek de temperatuursonde in de daarvoor
bedoelde aansluiting aan de bovenkant van
het apparaat, vgl. afb. 1, deel 1.
WENK!
De temperatuursonde kan alleen op de goede
manier in de aansluitbus worden gestoken, omdat
de (+)-stekker smaller is dan de (–)-stekker.

Afb. 12: bovenkant van het toestel met
ingestoken temperatuursonde



Steek de stekker van de inslagsonde of de
insteeksonde in de daarvoor bedoelde
aansluiting aan de onderkant van het toestel,
vgl. tevens afb. 1, deel 5.
WENK!
Een nauwkeuriger resultaat kan met de Wöhler
inslagsonde worden bereikt, omdat de teststiften
dieper in het hout geslagen kunnen worden, zodat
ook de vochtigheid binnenin het hout gemeten
kan worden.

Schenkt voor het omgaan met de inslagsonde op
de bedieningshandleiding Wöhler inslagsonde
houtvochtigheid (artikel nr. 22591).

Afb. 13: onderkant van het apparaat met
aangesloten kabel van de inslagsonde
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7.3

Meten


Schakel het meetapparaat in, vgl. punt 5.
Na de zelftest schakelt het apparaat automatisch
in de meetmodus over.
WENK!
Als het meetapparaat niet met een sonde of met
de inslag- of insteeksonde verbonden is,
verschijnt in de display automatisch de
meetweergave hakhout. Als na het inschakelen
eerst de vochtigheidsweger aangesloten is, dient
in het hoofdmenu onder het sub-item
„sondekeuze“ de „hakhoutsonde“ te worden
gekozen.
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2

1

3
4

5

6
7
8
9
10

12
11
0

Afb. 14: Meetweergave hakhout

Legenda
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gekozen houtsoort
Datum en tijd
Batterijstand
Actuele gemeten houtvochtigheid u
Actuele meetpunt (rood)
Houttemperatuur
U-waarde meetpunt 1, reeds overgenomen
U-waarde meetpunt 2, reeds overgenomen
Gemiddelde u-waarde, berrekend uit de
reeds overgenomen u-waarden van de
meetpunten
10. Menutoets
11. Scrollen
12. Contextgevoelige toets voor het overnemen
van de waarde () of voor het wissen van de
reeds overgenomen waarde
(prullenbaksymbool)

Vochtigheidsmeting bij hakhout
De meetweergave bestaat uit een kopregel, een
weergavebereik en een menulijst.
Links in de kopregel wordt de houtsoort
aangegeven. In het rechter gedeelte van de
kopregel bevindt zich het statusvenster. Het toont
tijd, datum en de staat van de accu.
Het weergavebereik toont de meetgegevens en
een schets met de vermelding van het
geselecteerde meetpunt.
De menubalk bevindt zich onderaan in de display.
Ze bestaat uit drie contextgevoelige velden.
Selectie van de houtsoort



Druk op de menutoets, om in het hoofdmenu
te komen.



Kies het sub-item „Stukhout“ en bevestig met
de OK-toets.
Hier staan 14 houtsoorten ter beschikking, vgl.
hoofdstuk 9.7.


Ga met de pijltjestoetsen naar de gewenste
houtsoort en bevestig met OK.



Om het brandstof-menu te verlaten drukt u op
de linker toets „Escape“.



Druk nogmaals op de Escape-toets om weer
in het meetmenu te komen.

Afb. 15: brandstofmenu voor het kiezen
van de houtsoort.
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Het verrichten van de meting



Splijt het houtblok doormidden en verricht de
metingen meteen daarna aan de binnenkant
van het hout.



Drijf de meetelektroden met gebruikmaking
van de insteeksonde ca. 6 mm diep in het
materiaal, bij gebruikmaking van de
inslagsonde ca. 25 mm diep.

PAS OP!
Alleen als dat met geringe krachtsinspanning
mogelijk is.

WENK!
De meting bij hout gebeurt dwars op de
vezelrichting, d.w.z. de verbindingslijn tussen de
meetpunten kruist de vezels.

Afb. 16: inslaan van de Wöhler
inslagsonde

Bepalen van het gemiddelde

In principe dient de houtvochtigheid op drie
plekken gemeten te worden (vgl. nevenstaande
afbeelding). Het apparaat berekent daaruit
automatisch een gemiddelde. Voor nauwkeurige
bepaling van het resultaat dient deze drievoudige
meting in totaal drie keer herhaald te worden. Om
deze reden stelt de Wöhler HF 550 in totaal 9
meetpunten voor.

Afb. 17: Plaats van de meetpunten op het
houtblok

Bij de meting dient met het
volgende rekening te worden
gehouden:

WENK!
De meetpunten mogen geen knoesten, geen hars
en geen barsten vertonen.


Meet niet aan de kopse kant en aan de
buitenkanten van het vers gespleten houtblok.
WENK!
Het te meten hout moet een temperatuur van 0°C
tot 30°C laten zien.
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Temperatuurmeting

Omdat de Wöhler HF 550 bij de berekening van
de houtvochtigheid een automatische
temperatuurcompensatie doorvoert, dient voor de
vochtigheidsmeting de temperatuur van het
houtblok te worden gemeten.
WENK!
Voor een nauwkeuriger bepaling van het resultaat
dient de houttemperatuur bij de opslagplaats van
het hout te worden vastgesteld.

Afb. 18: meetweergave
temperatuurmeting



Scrol in de meetweergave met de
pijltjestoetsen omhoog/omlaag naar de
temperatuurregel THout, vgl. nevenstaande
afbeelding.



Steek de meetpunt van de temperatuursonde
in het houtblok.



Wacht een paar seconden, tot de
temperatuurwaarde stabiel wordt aangegeven.



Bevestig met de -toets.
WENK!
U hebt de mogelijkheid, een reeds overgenomen
waarde met de rechter toets (prullenbaksymbool)
te wissen en opnieuw te meten.

Als er geen temperatuurstekker aanwezig is, kan
de temperatuur ook handmatig worden ingevoerd:

Meetpunt 1



Scrol in de meetweergave met de
pijltjestoetsen omhoog/omlaag naar de
temperatuurregel Thout, vgl. nevenstaande
afbeelding.



Kies met het pijltje naar rechts de
temperatuurwaarde en stel die met de
pijltjestoetsen omhoog/omlaag in.



Scrol met de pijltjestoetsen omhoog/omlaag
naar het eerste meetpunt UMP1.



Drijf de meetelektroden van de
vochtigheidssonde (inslag- of insteeksonde)
bij het eerste meetpunt in het materiaal.
In de schets van het houtblok in de toesteldisplay
wordt het actuele meetpunt steeds rood
21
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aangegeven.
De actueel gemeten houtvochtigheidswaarde u
wordt bovenin de display aangegeven.


Neem de waarde voor het eerste meetpunt
over met de -toets.

WENK!
U hebt de mogelijkheid, een reeds overgenomen
waarde met de rechter toets (prullenbaksymbool)
te wissen en opnieuw te meten.

Afb. 19: de houtvochtigheidswaarde voor
het meetpunt 1 is overgenomen.

Meetpunten 2-9



Scrol met de pijltjestoetsen naar het volgende
meetpunt en sla de vochtigheidssonde er bij
het volgende meetpunt in.


Ga daar net zo te werk als bij meetpunt 1.
Onderaan in de meetweergave wordt steeds het ugemiddelde aangegeven, dat het meetapparaat
automatisch uit de tot dat moment gemeten
meetwaarden berekent.

Afb. 20: de houtvochtigheidswaarde voor
het meetpunt 2 is overgenomen.

Na de meting
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Direct na de meting kan van de meetdata een
backup worden gemaakt, ze kunnen in een
klantenbestand worden opgeslagen of afgedrukt,.

Vochtigheidsmeting van stortgoed

8

Vochtigheidsmeting van stortgoed

Met de Wöhler HF 550 kan de vochtigheid van stortgoed (houtsnippers, pellets en
graan) worden bepaald.
WENK!
Daarvoor moet de Wöhler FW 550 vochtigheidsweger stortgoed voor het inschakelen
van het meetapparaat aangesloten zijn. Als de vochtigheidsweger pas na het
inschakelen aangesloten wordt, dient in het hoofdmenu onder het sub-item
„sondekeuze“ de „vochtigheidsweger“ te worden gekozen.

PAS OP!
Voor veilig transport naar de meetplek behoort de vochtigheidsweger in de daarvoor
bedoelde kunststofkoffer Wöhler HF 550 (vgl. toebehoren) zijn opgeslagen.
Anders bestaat het gevaar van beschadiging van de bodemplaat of de
oppervlaktecoating. Een correcte meting is dan niet meer mogelijk.

8.1

Verloop van de Meting De gebruiker kiest eerst de soort van het
stortgoed in het apparaat uit. Met behulp van de
vochtigheidsweger bepaalt hij daarna de massa
van het stortgoed dat erin zit.
Het meettoestel berekent daaruit de vochtigheid
u. c.q. het watergehalte w.
Verder bepaalt de gebruiker de temperatuur van
het stortgoed. Deze waarde dient hem voor
documentatiedoeleinden.
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Vochtigheidsmeting van stortgoed

8.2

Voorbereiding van de meting

8.2.1

Plaatsen van de weger 
5

PAS OP!
De cylinder van de weger is voorzien van een
robuuste oppervlaktecoating. Let u er echter bij
het hanteren van de vochtigheidsweger op, dat de
oppervlaktecoating geen krassen oploopt. Een
onbeschadigde oppervlaktecoating is voorwaarde
voor een correct meetresultaat.

1
4

2

Plaats de weger op een effen, schoon
oppervlak.

3
Afb. 21: Wöhler vochtigheidsweger
stortgoed met cylinder (1), bodemplaat
(2), kalibreerbus voor testpunt (3),
kabelaansluiting (4) en binnenelektrode
(5)

8.2.2

Aansluitingen



Steek de temperatuursonde in de daarvoor
bedoelde aansluiting aan de bovenkant van
het apparaat, vgl. afb. 1, deel 1.
WENK!
De temperatuursonde kan alleen op de juiste
wijze in de aansluitbus worden gestoken, omdat
de (+)-stekker smaller is dan de (–)-stekker.

Afb. 22: bovenkant van het apparaat met
ingestoken temperatuursonde
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Vochtigheidsmeting van stortgoed


Verbind de Wöhler FW 550 vochtigheidsweger
stortgoed met het meetapparaat. Steek
daarvoor de kabelstekker van de
vochtigheidsweger in de aansluitbus aan de
onderkant van het apparaat, vgl. afb. 1, deel
5.

Afb. 23: onderkant met aangesloten
kabel van de vochtigheidsweger

8.3

Meten

Selectie van stortgoed


Schakel het meetapparaat in.
Het apparaat springt na de zelftest automatisch in
de meetweergave stortgoed, wanneer de
vochtigheidsweger aangesloten is.


Roep met de menutoets het menu op.



Kies het menu-item „Bulkgoerderen“.



Kies het materiaal van uw meettest: pellets,
houtsnippers, gerst, haver, mais, koolzaad,
rogge, triticale of tarwe.


Bevestig uw keuze met OK.
Het apparaat neemt de keuze over en de display
springt daarna automatisch in de meetweergave.

Afb. 24: selectie van het te meten
materiaal
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Vochtigheidsmeting van stortgoed

2
1

3

5

4

6
7
8
9

11

10
0
Afb. 25: meetweergave stortgoed

Legenda
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1.

Materiaal van de meettest (houtsnippers,
pellets of graan)
2. Datum en tijd
3. Batterijstand
4. Vullingsgraad van de cylinder van de
vochtigheidsweger
5. Volgende stap bij het meten
6. Materiaaltemperatuur
7. Massa m van de materiaaltest
8. Vochtigheidswaarde van de materiaaltest
9. Menutoets
10. Pijltjestoetsen om te scrollen
11. Contextgevoelige toets om de waarde over
te nemen () of de reeds overgenomen
waarde te wissen (prullenbaksymbool)

Vochtigheidsmeting van stortgoed

Temperatuurmeting



Ga met de pijltjestoetsen naar de
temperatuurregel (Ttest).



Houd de temperatuursonde in het stortgoed.



Zodra de temperatuurwaarde constant wordt,
aangegeven bevestigt u de waarde met de toets).
De temperatuurwaarde Ttest wordt opgeslagen en
in de display verschijnt een vinkje naast de
temperatuurregel.
De temperatuurwaarde staat daarna voor
documentatiedoeleinden ter beschikking.

Afb. 26: temperatuurmeting

Bepaling van de massa

WENK!
Na de overname van de temperatuurwaarde
verschijnt een prullenbaksymbool rechtsonder in de
display, wanneer de temperatuurwaarde met de
pijltjestoetsen is uitgekozen. Daarmee kan de
overgenomen waarde worden verworpen, als de
temperatuurmeting herhaald moet worden.


Ga met de pijltjestoetsen naar de tweede
regel (massa m).



Druk op de Tare-toets (tarra), om de
vochtigheidsweger op nul te zetten.
De vochtigheidsweger wordt nu op nul gezet.
Daarna verschijnt in de display de opdracht
„weger vullen“.

Afb. 27: op nul zetten van de
vochtigheidsweger met Tare-toets
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PAS OP!
Vergewis u ervan, dat de cylinder van de weger
droog, schoon en onbeschadigd is.


Afb. 28: vullen met stortgoed

Vul de cylinder van de vochtigheidsweger met
het testmateriaal.
WENK!
Voor het vullen kan de stortbeker als
vulhulpmiddel worden gebruikt, vgl. nevenstaande
foto.

In de display van het meetapparaat wordt u
gemeld, of u met voldoende testmatieriaal hebt
gevuld:
Grijze balk op binnenelektrode: Hoeveelheid
verhogen
Groene balk op binnenelektode: Hoveelheid
voldoende
Rode balk op binnenelektrode: Hoveelheid
reduceren

Afb. 29: vullen van de cylinder - melding
wanneer er met te weinig materiaal is
gevuld
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Vochtigheidsmeting van stortgoed


Zodra er met een voldoende testhoeveelheid
is gevuld, verschijnt er een groene balk op de
binnenelektrode. Tegelijk wordt in de onderste
regel van het meetwaardenbereik de
vochtigheid u aangegeven.



Ga met de pijltjestoetsen naar u-waarde-regel.



Bevestig de u-waarde met de -toets.

Afb. 30: aanduiding van de vochtigheid u

In de display verschijnt nu de weergave van het
gemiddelde.


De tot dusver gemeten meetwaarde UMP1 is
voorzien van een vinkje.



Als u de meting wilt herhalen, wist u de
meetwaarde met het prullenbaksymbool.

WENK!
Om een precies meetresultaat te bereiken, herhaalt
u de meting meerdere malen met verschillende
representatieve afzonderlijke tests. Het
meetapparaat berekent uit de afzonderlijke
resultaten een rekenkundig gemiddelde.

Afb. 31: weergave van het gemiddelde
na een meting
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Vochtigheidsmeting van stortgoed
Ga daarvoor tewerk als volgt:


Ga in de weergave van het gemiddelde met
de pijltjestoetsen naar het volgende meetpunt.


Bevestig met de -toets.
De display springt naar meetweergave.


Voert u opnieuw een meting door met een
andere representatieve meettest zoals
hierboven beschreven.
Na iedere meting springt de display naar
weergave van het gemiddelde. Onderaan wordt
steeds het gemiddelde van de tot dusver verrichte
metingen aangegeven.

Afb. 32: weergave van het gemiddelde
na twee metingen. Onderaan is het
gemiddelde van de tot dusver verrichte
afzonderlijke metingen aangegeven.

Na de meting
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Direct na de meting kan van de meetgegevens een
backup worden gemaakt, ze kunnen in een
klantenbestand worden opgeslagen of afgedrukt.

Hoofdmenu

9

Hoofdmenu



Om in het hoofdmenu te komen, drukt u in de meetweergave op de linker toets
„menu“.



Ga met de pijltjestoetsen naar het gewenste menu-item en bevestig met de OKtoets, om het menu-item op te roepen.



Om van het menu weer terug te keren naar de meetweergave, drukt u op de linker
Escape-toets.
WENK!
Het hoofdmenu is verschillend, naargelang er een hakhout-vochtigheidssonde of de
vochtigheidsweger aangesloten is.

9.1

Vochtmeeting:
metingen wissen

Het menu-item „Vochtmeeting“ biedt de
mogelijkheid om de actuele meting compleet te
wissen.
WENK!
Als alleen de data van afzonderlijke meetpunten
gewist worden, kan dit rechtstreeks in de
meetweergave via het prullenbaksymbool
gebeuren.

Afb. 33: Menu-item „vochtigheidsmeting“
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Hoofdmenu

9.2

Materiaalkeuze

Afhankelijk van de vraag of er een
houtvochtigheidssonde of de vochtigheidsweger op
het meetapparaat is aangesloten, heet het tweede
menu-item hakhoutkeuze of stortgoedkeuze.

9.2.1

Hakhoutkeuze (bij
aangesloten
houtvochtigheidssonde)

Voor de meting bij hakhout dient onder het menuitem „hakhoutkeuze“ de houtsoort te worden
geselecteerd.
De volgende 14 houtsoorten staan ter beschikking:
esdoorn, berk, beuk, eik, es, vuren, kastanje, grove
den, lariks, linde, populier, plataan, spar en iep. De
laatst geselecteerde brandstof is voorzien van een
vinkje.
(Af fabriek is de houtsoort „ beuk“ vooraf ingesteld.)


Ga met de pijltjestoetsen naar de gewenste
houtsoort en bevestig met OK.
WENK!
De gekozen houtsoort blijft ook na opnieuw
inschakelen van het apparaat net zo lang actief,
tot u een andere houtsoort selecteert.

Afb. 34: menu-item „brandstof“
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Om het hakhoutmenu te verlaten drukt u op
de linker escape-toets.



Druk opnieuw op de linker escape-toets, om
weer in de meetweergave te komen.

Hoofdmenu

9.2.2

Stortgoedkeuze bij
aangesloten
vochtigheidsweger

Voor de meting bij stortgoed dient te worden
geselecteerd, of de meettest bestaat uit pellets,
houtsnippers of graan.


Kies in het hoofdmenu het menu-item
„stortgoedkeuze“.



Ga met de pijltjestoetsen naar het gewenste
materiaal en bevestig met OK.
Er staan de volgende stortgoedmaterialen ter
beschikking: pellets, houtsnippers, gerst, haver,
mais, koolzaad, rogge, triticale, tarwe.
WENK!
Het gekozen materiaal blijft ook na opnieuw
inschakelen van het apparaat net zo lang actief,
tot u een ander selecteert.


Om het stortgoedkeuzemenu te verlaten drukt
u op de linker escape-toets
Drukt u opnieuw op de escape-toets, om weer in de
meetweergave te komen.
Afb. 35: stortgoedkeuze

9.3

Klanten

9.4

Beveiligen

In het klantenmenu kunnen nieuwe klantenordners
worden aangelegd c.q. aan een klant toegewezen
meetgegevens beheerd, vgl hoofdstuk 10.
Na het activeren van het sub-item „Beveiligen“
wordt de laatste meting opgeslagen.
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Hoofdmenu

9.5

Printen
WENK!
Meetwaarden kunnen alleen afgedrukt worden,
wanneer ze vooraf zijn opgeslagen.
Het submenu „drukken“ start de afdruk van alle
opgeslagen meetwaarden op de Wöhler TD 100
thermosnelprinter. De display van de Wöhler HF
550 laat een voorbeeld van de afdruk zien.
WENK!
Op de afdruk verschijnen ook de firmagegevens.
Die kunnen via het setupmenu > printerlogo
ingevoerd worden, vgl. hoofdstuk 9.7.
Via de menubalk staan de volgende functies ter
beschikking:

Afb. 36: afdrukvoorbeeld



Escape (linker toets): breekt het proces af.



„↓↑“ (middelste toets): scrollt de inhoud van
het scherm naar boven c.q. beneden. Langer
drukken scrollt de scherminhoud sneller.



„Drukken“ (rechter toets): Start het afdrukken.

Tijdens het drukken geeft een statusbalk de
drukvoortgang aan. Via het menu-item „Afbr“ kan
het drukken worden afgebroken.
WENK!
Plaats het meetapparaat zo t.o.v. de printer, dat
de infraroodinterfaces tegenover elkaar liggen.

Afb. 37: plaatsing van de apparaten
tijdens het drukken
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9.6

Keuze van de sondes

Hier kan worden gekozen of in de display de
stortgoed-meetweergave of de hakhoutmeetweergave wordt getoond. Het hoofdmenu
verandert dan navenant.

9.7

Instellen

In het instelmenu kunnen instellingen worden
uitgevoerd. Ga daartoe te werk als volgt:


Ga met de pijltjestoetsen omhoog/omlaag
naar de parameter die gewijzigd moet worden



Selecteer hem met het rechterpijltje



Wijzig hem met de pijltjestoetsen
omhoog/omlaag.


Bevestig die wijziging met het rechterpijltje.
De te wijzigen instelling heeft altijd een gekleurde
achtergrond.
De volgende parameters kunnen worden
gewijzigd:
Tijd

Hier kan de tijd in het formaat 00:00 worden
ingesteld.

Datum

Hier kan de datum in het formaat 01.01.2016
worden ingesteld.

Helderheid

De mogelijkheid bestaat, de helderheid van de
display tussen 20 % en 100 % in te stellen.

Temperatuur-eenheid

Hier kan tussen de temperatuur-eenheden °C en
°F worden geswitcht.

Massa-eenheid

Hier kan tussen de massa-eenheden kg, lb en oz
worden geswitcht.

Vochtigheid

Hier kan tussen de weergave van de vochtigheid
in houtvochtigheid u (in verhouding tot de droge
massa) en het watergehalte w (in verhouding tot
de vochtmassa) worden geswitcht.
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Printerlogo

Hier kunnen via 6 regels de firmadata
worden ingevoerd, die op de afdruk moeten
verschijnen.


Kies met de pijltjestoetsen
omhoog/omlaag de regel die gewijzigd
moet worden. Kies met het pijltje naar
rechts het teken, dat moet worden
gewijzigd. Wijzig het teken met het pijltje
omhoog/omlaag.
Na het verlaten van de printerlogo-weergave
zijn de nieuwe instellingen automatisch
opgeslagen en blijven bewaard.

Afb. 38: wijziging van de
firmadata voor de afdruk
Fabrieksinstelling

9.8
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Test en kalibrering

Hier kunnen alle instellingen, behalve de
kalibrering, worden teruggezet op de in de fabriek
vooraf ingestelde waarden.
Het testen en kalibreren dient door een door de
bevoegde overheid erkende dienst voor de
kalibrering van op geschiktheid geteste
meetapparaten te worden verricht. De beide menuitems zijn daarom met een wachtwoord beschermd.

Databeheer
De Wöhler HF 550 maakt de opslag en het beheer
van de klantenspecifieke data mogelijk. Er kunnen
klantenordners worden ingericht en de
meetgegevens aan de klanten worden toegewezen.

10

Databeheer

10.1

Meetgegevens opslaan Als er een of meerdere metingen aan een klant
toegewezen moeten worden, gaat u te werk als
volgt:


Kies na de meting in het hoofdmenu het
submenu „opslaan“.

Het venster voor klantenselectie gaat open.


Ga met de pijltjestoetsen door de
klantenselectie. Als de gewenste klant nog
niet in de Wöhler HF 550 staat, kan hij onder
het menu-item „nieuwe klant“ worden
aangemaakt (zie hoofdstuk 10.2).
WENK!
Blijven drukken op de scrolltoetsen versnelt het
bladeren.


Bevestig de selectie met „Ok“.
De selectie van de opgeslagen metingen
verschijnt. Ook hier kan met „nieuwe meting“ nog
een andere meting aan deze klant worden
toegewezen.

Bevestig de gekozen meting met OK.
Afb. 39: Display „Kundenauswahl“

WENK!
Er worden alleen meetgegevens opgeslagen,
wanneer de desbetreffende meting in het
hoofdmenu met een vinkje gemarkeerd is.
Na geslaagde opslag wordt in het klantenmenu
onder de klant in plaats van het vinkje (voor
doorgevoerde metingen) een slot (voor
opgeslagen metingen) aangegeven.
WENK!
Bij het opslaan worden de eventueel onder deze
meting reeds opgeslagen data overschreven.
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Databeheer
Als aan de metingen die al onder een klant zijn
opgeslagen nog andere worden toegevoegd, dient
deze klant al tijdens de fase van op nul zettten,
direct na het inschakelen van de Wöhler HF 550
met de toets „klant“ te worden geselecteerd.
In het hoofdmenu worden de reeds opgeslagen
metingen met een slot aangegeven en de
opnieuw doorgevoerde metingen met een vinkje.

10.2

Aanmaken van een
nieuwe klant

Afb. 40: oproepen van de klantenselectie
tijdens de fase van het op nul zetten
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Zowel in de klantenselectie (oproepen tijdens de
fase van op nul zetten direct na het inschakelen,
zie nevenstaande afbeelding) als bij het opslaan
kunnen nieuwe klanten c.q. sets met
meetgegevens worden aangemaakt. Daarvoor
dient de nieuwe klant handmatig door de invoer
van een naam en een klantennummer te worden
gedefinieerd.

Databeheer


Kies in de klantenselectie „klanten
aanmaken“.



Zo nodig overschrijft u de klantennaam (bijv.
klant 1): Ga daarvoor met de pijltjestoetsen
omhoog/omlaag naar de klantennaam, kies
met het pijltje naar rechts de letter en wijzig
hem met de pijltjestoetsen omhoog/omlaag.

Afb. 41: overschrijven van de
klantennaam

10.3

Klanten-menu

Onder het menu-item „klanten“ in het hoofdmenu
wordt afwisselend het aantal op het moment in het
apparaat aangemaakte klanten en sets van
meetgegevens aangegeven.
In het submenu „druk protocol af“ kan
achteraf elke in het meetapparaat
opgeslagen meting worden afgedrukt.
„meting wissen“ wist één enkele meting.
WENK!
Als de gewiste meting de enige is die aan een
bepaalde klant is toegewezen, wordt de klant
eveneens gewist.
-

Afb. 42: klantenmenu

„klanten wissen“ wist de complete set
klantengegevens inclusief alle bijbehorende
metingen.
„alle klanten wissen“ wist de gehele
klantenopslag.
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Onderhoud

11

Onderhoud

Om een probleemloze werking van de Wöhler HF
550 te kunnen waarborgen, moet het apparaat
regelmatig onderhoud krijgen:
Frequentie

Soort onderhoud

Voor iedere meting met
Wöhler insteeksonde of
Wöhler inslagsonde

Controle van de
elektrodenafstand, evt.
vervanging van de
naalden

Voor iedere meting met
Wöhler
vochtigheidsweger
stortgoed

Controle van de
binnencoating op
beschadigingen

Na iedere meting met
de Wöhler
vochtigheidsweger
stortgoed

Reiniging van het
vulreservoir met
perslucht of een
vochtige doek, evt.
afzuigen van stof en
stortgoedresten.
Gebruik daarbij nooit
zeep- of
oplosmiddelhoudende
producten.

2x per jaar

40

Controle en kalibrering
van het apparaat in de
lfabriek of bij een
bekendgemaakte
controledienst (vgl.
hoofdstuk 0)

Controle door de testdienst

12

Controle door de testdienst

12.1

Weerstandsmeting

Het apparaat dient elk half jaar te worden gecontroleerd door een dienst die door de
bevoegde autoriteit erkend is voor de kalibrering van meetapparaten die getest zijn op
hun geschiktheid. Het houtvochtigheidsmeetkanaal wordt gecontroleerd met een
referentieweerstand. De aangegeven waarde lnR mag volgens VDI 4206 blad 4 niet meer
dan ± 5% van de afgedrukte waarde van de referentie afwijken.
De referentie wordt door 2 testweerstanden R als bepalende meetgrootte ln(R)
weergegeven. De bepalende meetgrootte wordt als ln (logarithmus naturalis) van de
testweerstandswaarde in het testverslag van de geschiktheidstest vastgelegd.
testmiddel

R

Ln (R/Ω)

speling ± 5%

houtvochtigheid
voor
beuk bij 20 °C

1

470 kΩ

13,06

± 0,65

25,5%

2

10 MΩ

16,12

± 0,81

15,3 %

Bij de controle dient het volgende testmiddel te worden gebruikt:
Kalibreerstekker houtvochtigheid onderste bereik art. nr. 2078,
Kalibreerstekker houtvochtigheid bovenste bereik art. nr. 2079


Roep het hoofdmenu op.



Roep het sub-item „test HF 550“ op.
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Controle door de testdienst
De volgende sub-items verschijnen:
- temperatuur
- lnR (natuurlijk logaritme van de weerstand)
- versienummer van het apparaat
- meetmodulenummer
- meetapparaten-identificatienummer (MIN)


Steek de beide kalibreerstekkers
achtereenvolgens in de aansluitingsbus
„weerstand“ (vgl. afb. 1, deel 5) en vergelijk de
aangegeven lnR-waarden met de waarden die
zijn aangegeven op de kalibreerstekker.



Om het testmenu te verlaten drukt u op de
linker escape-toets



Om de MIN-toets te actualiseren drukt u op de
OK-toets.

Afb. 43: menuweergave test HF 550

De vraag verschijnt „MIN actualiseren?“

Afb. 44: Opvragen van het wachtwoord
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Bevestig met het pijltje naar rechts.



Voer na de vraag naar het wachtwoord het
wachtwoord met de pijltjes omhoog/omlaag in
en bevestig met OK.

Controle door de testdienst
Het MIN-nummer verschijnt met de volgende
cijfers:
WMHF550[5 digits voor het serienummer][3
digits voor het nummer van de testdienst]
[4 digits voor maand en jaar van de laatste
controle]


Ga met het pijltje naar rechts naar de 3 digits
voor het nummer van de testdienst en voer uw
nummer in met de pijltjes omhoog/omlaag.


Verlaat het MIN-menu met de OK-toets.
De vraag volgt, of het nieuwe MIN-nummer moet
worden overgenomen.

Afb. 45: weergave van het
identificatienummer van het
meetapparaat
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Controle door de testdienst

12.2

Diëlektrische meting

Bij de controle van de vochtigheidsweger dient het volgende testmiddel te worden
gebruikt:
Kalibreerstekker voor Wöhler vochtigheidsweger houtvochtigheid, art. nr. 23831
De kalibreerstekker wordt op de kalibreerbus van
de vochtigheidsweger gestoken. De kalibreerbus
van de vochtigheidsweger is beschermd met een
afdekplaatje.

Afb. 46: kalibreerbus voor testdienst, met
pijl gemarkeerd



Draai de schroeven van het afdekplaatje los
en trek het eraf.



Steek de kalibreerstekker in de kalibreerbus.



Schakel de Wöhler HF 550 in.



Verbind hem via de USB-kabel met de Wöhler
vochtigheidsweger.



Roep het hoofdmenu op.



Roep het sub-item „Test FW 550“ op.
WENK!
Dit sub-item verschijnt alleen in het hoofdmenu,
wanneer de vochtigheidsweger aangesloten is.
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Controle door de testdienst
De volgende sub-items verschijnen:
- capaciteitswaarden C1 t/m C4
- versienummer van het apparaat
- nummer meetmodule
- identificatienummer meetapparaten(MIN)

Afb. 47: menuweergave test FW 550
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Controle door de testdienst


Vergelijk de aangegeven capaciteitswaarden
met de op de kalibreerstekker gedrukte
capaciteitswaarden.
De afwijking mag maximaal 5 % van de daar
opgedrukte referentiewaarde bedragen.


Om het testmenu te verlaten drukt u op de
linker escape-toets



Om de MIN-toets te actualiseren drukt u op de
OK-toets.

De vraag verschijnt „MIN actualiseren?“


Afb. 48: vraag naar het wachtwoord
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Bevestig met de pijltjestoets naar rechts. Voer
na de vraag naar het wachtwoord het
wachtwoord in met de pijltjes omhoog/omlaag
en bevestig met OK.

Controle door de testdienst
Het MIN-nummer verschijnt met de volgende
cijfers:
WMHF550[5 digits voor het seriennummer][3
digits voor het nummer van de testdienst]
[4 digits voor maand en jaar van de laatste
controle]


Ga met het pijltje naar rechts naar de 3 digits
voor het nummer van de testdienst en voer uw
nummer in met de pijltjes omhoog/omlaag.


Verlaat het MIN-menu met de OK-toets.
Er volgt een vraag, of het nieuwe MIN-nummer
moet worden overgenomenl.

Afb. 49: weergave van het
identificatienummer voor het
meetapparaat

WENK!
De MIN van de Wöhler FW 550
vochtigheidsweger is onafhankelijk van de MIN
van het Wöhler HF 550
houtvochtigheidsmeetapparaat.
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Conformiteitsverklaring
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Conformiteitsverklaring

De producent:
WÖHLER Technik GmbH
Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg
verklaart, dat het product:
Productnaam: houtvochtigheidsmeter
Modelnummer: Wöhler HF 550
voldoet aan de essentiële veiligheidseisen, die in de richtlijnen van de raad voor
harmonisatie van de wetsvoorschriften van de lidstaten voor de elektromagnetische
compatibiliteit (2014/30/EU) zijn vastgelegd.
TÜV-getest voor 1. BImSchV ,
volgens VDI 4206, blad 4
TÜV By RgG 313
Voor de beoordeling van het product ten aanzien van de elektromagnetische
compatibiliteit zijn de volgende normen in aanmerking genomen:
EN 61326-1:2013
EN 50270:2015

14

Garantie en Service

Elke Wöhler HF 550 wordt in de fabriek op alle functies getest en verlaat onze fabriek
pas na een uitgebreide kwaliteitscontrole. De eindcontrole wordt in een testverslag
gedetailleerd vastgelegd en bij ieder meetapparaat gevoegd.
Bij vakkundig gebruik bedraagt de garantieperiode voor de Wöhler HF 550
12 maanden na verkoopdatum.
De kosten voor het transport en de verpakking van het apparaat in geval van reparatie
worden door deze garantie niet gedekt.
Deze garantie vervalt, indien reparaties en veranderingen door derden, i.c. een niet
gemachtigde servicedienst aan het apparaat zijn verricht.
SERVICE staat bij ons hoog in het vaandel geschreven. Daarom staan wij
vanzelfsprekend ook na de garantieperiode voor u klaar.


U stuurt het meetapparaat naar ons op, wij repareren het binnen enkele dagen en
sturen het u toe met onze pakketdienst.



Onmiddellijke hulp krijgt u van onze technici aan de telefoon.
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Toebehoren
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Toebehoren

Houtvochtigheidsmeting hakhout
Insteek-temperatuurvoeler Wöhler HF 550

best.-nr. 1567

Insteeksonde houtvochtigheid

best.-nr. 5513

Wöhler inslagsonde houtvochtigheid

best.-nr. 2522

Houtvochtigheidsmeting stortgoed
Beschermkap en vulhulpmiddel voor Wöhler FW 550

best.-nr. 1127

Wöhler FW 550 vochtigheidsweger stortgoed

best.-nr. 1139

Extras
Wöhler thermosnelprinter TD 100

best.-nr. 4160

Thermopapier, 10 rollen

best.-nr. 4145

Koffer
Kunststofkoffer Wöhler HF 550

best.-nr. 1534
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Toebehoren
Points of sale and service
Germany

Wöhler Technik GmbH
Schützenstr. 41
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

International

USA
Wohler USA Inc.
5 Hutchinson Drive
Danvers, MA 01923
Tel.: +1 978 750 9876
Fax.: +1 978 750 9799
www.wohlerusa.com

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

Italy
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 9
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471402422
Fax: +39 0471 406099
info@woehler.it
www.woehler.it

France
Wöhler France SARL
16 Chemin de Fondeyre
31200 Toulouse
Tel.: +33 5 61 52 40 39
Fax: +33 5 62 27 11 31
info@woehler.fr
www.woehler.fr
Your contact:
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