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1 Algemene informatie 
1.1 Eerste ingebruikname 

 
Afb. 1: Aansluitplaat aan de onderkant 
van het apparaat 

• Als het apparaat niet kan worden 
ingeschakeld, moet u voor de eerste 
ingebruikname de accu activeren door de 
blokkeerschakelaar met een puntig voorwerp 
naar rechts te schuiven. 

1.2 Toelichting bij de 
gebruiksaanwijzing 

Deze gebruiksaanwijzing maakt een veilige 
bediening van het drukmeetapparaat Wöhler M 
603 mogelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing 
daarom altijd zorgvuldig.  
De Wöhler M 603 mag principieel alleen worden 
gebruikt door deskundig personeel en enkel voor 
de toepassingen waarvoor hij is gemaakt. 
Bij schade veroorzaakt door het niet volgen van 
deze gebruiksaanwijzing vervalt elke 
aansprakelijkheid. 

1.3 Opmerkingen in de 
gebruiksaanwijzing  WAARSCHUWING! 

Het niet naleven van deze aanwijzing kan 
lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.  

 

 PAS OP! 
Het niet naleven van deze aanwijzing kan schade 
aan het apparaat of aan voorwerpen veroorzaken. 

 

 WENK! 
Markeert tips en andere nuttige informatie. 

1.4 Gebruik volgens de 
voorschriften  

Het drukmeetapparaat Wöhler M 603 kan worden 
gebruikt voor het meten van drukverschil, 
absolute druk en temperatuur alsook voor 
vochtigheidsregistratie. Het is in het bijzonder 
voor de volgende toepassingen bedoeld: 
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belastings-, dichtheids- en bruikbaarheidsmeting 
volgens TRGI 2018 – G 600, 
sterkteproef, dichtheidstest en 
bruikbaarheidsbeproeving volgens ÖVGW G K63 
gebruiksdruk, installatiedruk, statische druk en 
injectordruk 
 
 

1.5 Basisuitrusting Apparaat Omvang van de levering 

Wöhler M 603 Drukmeetapparaat 

Eindcontroleverslag 

Meetslang 1,7 m met 
snelkoppeling 

 Kabel USB A naar USB C 

 USB-adapter 
 

1.6 Transport 
 PAS OP! 

Door verkeerd transport kan het apparaat 
beschadigd raken! 

Om transportschade te voorkomen moet het 
apparaat altijd in de daarvoor voorziene koffer 
worden getransporteerd. De drukaansluitingen 
moeten met een afsluitdop worden beschermd. 
De koffer is met het apparaat als set of apart 
verkrijgbaar. 

1.7 Afvalverwijdering 

 

Elektronische apparaten mogen niet met het 
huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden 
afgevoerd volgens de geldende 
milieuvoorschriften. 
Defecte accu‘s gelden als gevaarlijk afval en 
moeten voor verwijdering in de daarvoor 
bestemde verzameldepots worden afgegeven. 
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1.8 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 
 
 

 

2 Belangrijke opmerkingen 

 WAARSCHUWING! 
Wegens de samendrukbaarheid van gassen moeten bij alle drukbeproevingen met 
lucht of inert gas om veiligheidstechnische redenen de 
ongevallenpreventievoorschriften “Werkzaamheden aan gasinstallaties” en de 
voorschriften “Technische regels voor gasinstallaties DVGW-TRGI” in acht worden 
genomen.  

 

 WAARSCHUWING! 
Na de meting van de lekhoeveelheid met lucht moet professionele ventilatie volgens de 
technische voorschriften plaatsvinden.  

 

mailto:info@woehler.de
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3 Specificatie 
3.1 Meetwaarden 
Verschildrukmeting 
(temperatuurgecompenseerde 
piëzo-brug) 

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik ± 3.000 hPa 

Toelaatbare 
overbelasting 

± 3.200 hPa 

Nauwkeurigheid < 3 % v. meetw., in het 
bereik < ± 2 hPa beter 
dan ± 0,06 hPa 

Resolutie 0,01 hPa in het bereik  
-210 hPa tot +210 
hPa, anders 0,1 hPa 

 

Lekhoeveelheid 
(bruikbaarheidsmeting) 

Beschrijving Gegevens 

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

Nauwkeurigheid ± 0,2 l/h  
in het bereik 0 tot 4 l/h, 
anders 5% v. 
meetwaarde 

Resolutie 0,1 l/h 
 

Interne temperatuurmeting  Beschrijving Gegevens 

Meetbereik -20 °C tot 60 °C 

Nauwkeurigheid < ± 1 °C 

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

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 2 kanalen, -20,0 °C tot 
+800,0 °C 

Nauwkeurigheid < ± 1 °C in het bereik  
-20 °C tot 67 °C,  
anders 1,5 % v. 
meetwaarde, cf. EN 
50379-1 

Resolutie 0,1 °C 
 

Vochtigheidsmeting  Beschrijving Gegevens 

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

Nauwkeurigheid ± 5 % RV  

Resolutie 0,1 % RV 

Reactietijd tot 180 min. 
 

Absolute druk  Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 300 hPa tot 1100 hPa 

Nauwkeurigheid ± 2 hPa 

Resolutie 0,1 hPa 
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3.2 Berekende waarden 
 Berekende 

grootheid 
Berekening 

Drukeenheden Omrekening in hPa, Pa, 
mmH2O, PSI, inwc, bar, mbar 
overeenkomstig de 
algemeen geldende 
omrekeningsvoorschriften. 

Temperatuuree
nheden 

Omrekening van °C in °F 
overeenkomstig het 
algemeen geldende 
omrekeningsvoorschrift 

Buisleiding-
volume 

Automatisch van 0,0 tot 
1000,0 l  

 

 

 Berekende 
grootheid 

Berekening 

Leksnelheid 
 

Volautomatisch (klasse V): 
0,0 l/h tot 10,0 l/h 
gaslekhoeveelheid op basis 
van het gemeten 
drukverschil bij gelijktijdige 
toevoer van een welbepaald 
volume om de druk constant 
te houden 
cf. DVGW-TRGI Werkblad 
G 600 in l/h. 
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3.3 Logfunctie 
 Beschrijving Gegevens 

Omvang 9999 metingen, elk 
met druk- en 
vochtigheidsmeetwaar
de alsook drie 
temperatuurmeetwaar
den (bij ingestoken 
externe voelers) 
kunnen met vrij te 
kiezen aftast-
intervallen van 1 
seconde tot 24 h in het 
intern geheugen 
worden opgeslagen. 

USB-
gegevensuitwisseling  

Onlinegegevens, 
permanent, al tijdens 
de registratie 

Bluetooth-
gegevensuitwisseling 

Aftastintervallen naar 
keuze 

Intervallen naar keuze 
in het bereik tussen 
1 seconde en 24 h  

 WENK! 
Bij langetermijnregistraties is het aanbevolen met 
netspanning te werken!  
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3.4 Technische gegevens 
 Beschrijving Gegevens 

Display 5" 

Voeding 
 

Lithium-ion-accu 3,7 V, 6700 mAh,  
oplading via USB 
Gebruiksduur: ca. 17 h (afhankelijk van bedrijfstoestand en 
displayverlichting) 
Oplaadtijd: ca. 7 h 

Laadcycli accu Na 500 laadcycli zijn minstens 70% van de capaciteit nog 
beschikbaar. 

Opslagtemperatuur -20 °C tot + 50 °C 

Bedrijfstemperatuur +5 °C tot 40 °C voor het behoud van de nauwkeurigheden  

Gewicht 700 g in de complete uitvoering  

Afmetingen 160 x 110 x 45 mm  

Gegevensuitwisseling USB-C met pc  
Bluetooth met Smart Connect-sondes en met pc  
Infrarood met printer 
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4 Constructie en functies 
4.1 Basisapparaat 

 
 
 

Afb. 2: Drukmeetapparaat Wöhler M 603 

4.2 Aansluitplaat 

 
Afb. 3: Aansluitplaat drukmeetapparaat Wöhler M 603 

 

1 

3 

2 

4 

7 8 

7 6 8 

5 

9 10 

11 11 
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Nummer Functie 

1 AAN/UIT-toets 

2 USB-C-poort / oplaadaansluiting 

3 Kleurendisplay 

4 Bevestigingsoog draagriem 

5 Aansluitplaat  

6 Aansluiting gasbalg (voor een bruikbaarheidsmeting 
met gas) 

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

8  Drukaansluiting (--) Referentieaansluiting voor verschildrukmeting  

9, 10 Standaard-plugverbinding voor temperatuursensoren 
NiCr-Ni (type K) 

11 Diffusieopeningen voor interne registratie van de 
vochtigheid en temperatuur. De geïntegreerde 
temperatuurmeting dient ook voor de 
temperatuurcompensatie van de druksensor.  
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4.3 Beschermkappen 

 
Afb. 4: Beschermkap drukaansluitingen, 
beschermdop met pijl gemarkeerd 

Het display is met een afneembare plexiglasklep 
beschermd. 
De druk- en temperatuuraansluitingen worden door 
een afneembare beschermkap beschermd. Deze 
bevat twee beschermdoppen (waarvan een 
reservedop) voor de USB-C-aansluiting. 
• Steek een beschermdop in de USB-C-

aansluiting als er geen USB-kabel is 
aangesloten. 

4.4 Sondes en aansluitcomponenten 

 
Afb. 5: Aansluiting van de Wöhler M 603 
voor de automatische 
bruikbaarheidsmeting met gevulde 
gasbalg 

Gasbalgaansluiting voor bruikbaarheidsmeting met 
gas. 

 WENK! 
Neem het ongevallenpreventievoorschrift BGR 
500, hfdst. 2.31, “Werken aan gasleidingen” in 
acht! 

 
 
Afb. 6: Gasbalgaansluiting 
 

• Sluit de gasbalg op de opening tussen de twee 
drukaansluitingen aan. 
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Afb. 7: Aansluitappendages voor 
handmatig oppompen 

Aansluitappendages voor het uitvoeren van de 
sterktebeproeving (handmatig)  
 
 

 
 

Aansluitingen Wöhler testset voor 
gasleidingdichtheid: 
1 Ventielblok 
2 Aansluitslang voor het drukmeetapparaat 
3 Aansluitslang voor de luchtpomp 
4 Aansluitslangen voor de gasbuis 
 

 
Afb. 8: Aansluitingen voor de 
verschildrukmeting aan de 
gasventilatorbrander  
 

Aansluitingen voor verschildrukmeting aan de 
gasventilatorbrander: 
 

 WENK! 
Hiervoor zijn de meetslang 3,5 mm Ø, 1,5 m lengte 
en 2 T-koppelingen 4 mm Ø nodig.  

• Meetslang delen en van beide helften elk een 
10 cm lange slang afsnijden. 

• De lange slangstukken op het middenstuk van 
de T-koppeling en de korte slangstukken op 
het naar buiten gerichte eind van de T-
koppeling steken. 

 

1 

2 

3 

4 



Constructie en functies 
 

16 

 
Afb. 9: Wöhler M 603 op de 
gasventilatorbrander aangesloten (voor 
de verschildrukmeting) 

• Aansluitslangen van de brander verwijderen en 
op de vrije aansluitingen van de T-koppeling 
aansluiten. 

• Vervolgens de 10 cm lange slangen op de 
branderaansluiting aansluiten. 

• Nu de Wöhler M 603 inschakelen en het 
drukverschil in de live-meting (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) aflezen.  

 
Afb. 10: Aansluiting van een 
temperatuurmeettang 
 

Aansluiting van temperatuurvoelers of 
temperatuurmeettangen: 
Er kunnen tegelijkertijd twee temperatuurvoelers of 
meettangen type K worden aangesloten.  
 

 
Afb. 11: Aansluitplaat met bussen voor 
temperatuurstekkers 

Stekkers van de temperatuurtangen in de 
temperatuurbussen van de Wöhler M 603 steken. 
In het display verschijnt de aan de linker bus 
gemeten temperatuurwaarde als T1 en de aan de 
rechter bus gemeten temperatuurwaarde als T2. 
 

 WENK! 
Via de plugverbindingen kan ieder willekeurig 
thermo-element van het type K worden 
aangesloten. 

T1 T2 
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4.5 Touch-display 

 

Actieve toetsen hebben een blauwe of witte 
achtergrond. Inactieve toetsen hebben een grijze 
achtergrond. 
Als aan de rechter displayrand een balk te zien is, 
kan het display door slepen met de vinger gescrold 
worden. 
Kopregel: Bluetooth-status, tijd, accutoestand, 
meting 
 
Blauw veld “Drukverschil”: Tik op het veld om 
de druksensor op nul te zetten. 
 
Blauwe toetsen linkerkolom: Tik op het veld om 
een info over de meetvoorschriften van DVGW 
TRGI op te roepen.  
 
Witte toetsen rechterkolom: Tik op de toets voor 
individuele instelling of selectie. 
 
Play-toets, voetregel: Tik op de play-toets om 
naar de volgende meetstap te gaan (in het 
voorbeeld “Meting starten”). 
 

 Skip-toets, voetregel: Als in de voetregel van een 
meetaanzicht een skip-toets wordt aangetoond, kan 
de gebruiker door op de skip-toets te tikken de 
huidige meetstap overslaan vooraleer hij beëindigd 
is, bijv. voor afloop van de stabiliseringsfase. 

 

 WENK! 
De meting is in dat geval niet meer conform met de 
norm. 

 
Beëindigen-toets, voetregel: Tik op de 
beëindigen-toets om een meting voor afloop van de 
voorgeschreven meetduur te beëindigen. 

Afb. 12: Display Wöhler M 603, 
voorbeeld van actieve en 
inactieve toetsen en 
meetwaardenaanwijzingen 
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Bluetooth-symbolen kopregel 
 

 WENK! 
De bluetooth-functie kan in het instellingenmenu 
geactiveerd en gedeactiveerd worden, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2. 

 

 

Bluetooth uitgeschakeld 
 

 

Zoekt Smart-Connect-sonde  

 

Bestaande bluetooth-verbinding 
 

 

Laadindicator kopregel 
Accu volledig opgeladen 
 

 

Accu volledig ontladen 
 

 

Accu wordt opgeladen 
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5 Voor het gebruik 
5.1 Opladen van de accu 
 
 

 

 WENK! 
De accu is vast met het apparaat verbonden en 
kan niet door de gebruiker worden verwijderd.  

 

De weergave van de acculaadtoestand bevindt 
zich bij het ingeschakelde apparaat boven rechts 
in het display. Een volledig opgeladen accu wordt 
door een volledig gevuld accusymbool 
weergegeven. Hoe minder het symbool is gevuld, 
des te lager is de accuspanning. Als de accu bijna 
leeg is, wordt de achtergrondverlichting donker. In 
dat geval dient u de meting zo snel mogelijk te 
beëindigen.  
• Om de accu op te laden verbindt u het 

apparaat m.b.v. de in de levering inbegrepen 
USB-C-oplader met het elektriciteitsnet.  

• Tijdens het opladen knippert de AAN/UIT-
toets rood. 

 WENK! 
Bij een volledig ontladen accu bedraagt de 
oplaadtijd ongeveer 7 uur. Tijdens het laden kan 
gemeten worden. In dat geval is de oplaadduur 
langer. 

Als het opladen is beëindigd, is de AAN/UIT-toets 
permanent rood verlicht. 

 WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische stroom! 
Netstekker nooit met natte handen aanraken! 
Adapter uit de buurt van vocht houden! 
Adapter niet aan het snoer uit de contactdoos 
trekken; het zou kunnen afbreken! 

Adapter alleen gebruiken als de op het typeplaatje 
aangegeven elektrische spanning met die van de 
contactdoos overeenkomt! 

 Om de accu op te laden gaat u als volgt te werk: 
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• Bijbehorende adapter met USB-C-
laadaansluiting met het apparaat (zie afb. 1) 
verbinden en op het elektriciteitsnet 
aansluiten. 

 

 
5.2 Dichtheidstest  
 

• Voer een dichtheidstest volgens de 
gebruiksaanwijzing deel 2, hoofdstuk 4.2 uit. 

 

6 Apparaat starten  

 WAARSCHUWING! 
Neem bij metingen met het Wöhler 
drukmeetapparaat de 
ongevallenpreventievoorschriften 
“Werkzaamheden aan gasinstallaties” en de 
voorschriften “Technische regels voor 
gasinstallaties DVGW-TRGI” in acht. 

 
 PAS OP! 

Het apparaat niet onbeschermd neerleggen! 

Om beschadigingen te vermijden moet u tijdens 
de meting altijd 
• het apparaat in de hand houden 
of 
• met de hechtmagneet aan de achterkant van 

het apparaat aan de installatie bevestigen. 

Inschakelen  

 
Afb. 13: In-/uitschakelen 
 

 PAS OP! 
Voor ieder gebruik moet eerst visueel de correcte 
toestand van het apparaat worden gecontroleerd.  

 

• Inschakelen van het apparaat: AAN/UIT-toets 
2 sec. ingedrukt houden.  
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Afb. 14: Hoofdmenu, nulstelling van de 
druksensor afgesloten 

Na het inschakelen is de inschakeltoets groen 
verlicht. 
Vervolgens voert het apparaat 10 seconden lang 
een druknulstelling uit.  

 

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

Na de druknulstelling verschijnt boven de 
menuvelden een onderhoudsaanwijzing. Als u niet 
wilt dat deze aanwijzing verschijnt, kan deze in het 
instellingenmenu gedeactiveerd worden, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2.  
Als de bluetooth-functie geactiveerd is en een 
ingeschakeld Wöhler SC-apparaat zich binnen 
reikwijdte bevindt, verbindt de Wöhler M 603 zich 
na het inschakelen automatisch met het SC-
apparaat.  
Er staan 4 hoofdmenu’s ter beschikking, die met 
een vingertik kunnen worden opgeroepen.  

 

7 Verbinden van Wöhler M 603 met een of meer Wöhler 
SC 660 

Opdat het Wöhler M 603-apparaat een verbinding met de Wöhler SC 660 kan maken 
moet de bluetooth-functie in de Wöhler M 603 geactiveerd zijn, zie gebruiksaanwijzing 
deel 2, Apparaatinstellingen. Als dat het geval is zoekt de Wöhler M 603 na het 
inschakelen automatisch “bekende” Wöhler SC 660-apparaten en verbindt er zich ev. 
mee.  
Om een Wöhler SC 660 de eerste keer met de Wöhler M 603 te verbinden bestaan er 
3 mogelijkheden: 
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7.1 Verbinden via het 
instellingenmenu 

 
Afb. 15: Smart Connects verbinden 

• Kies in het instellingenmenu “Smart 
Connects”. 

• Tik op het +-symbool. 
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Afb. 16: Wöhler SC 660 verbonden 
 

Na even zoeken verbindt de Wöhler M 603 zich 
met de Wöhler SC 660 binnen reikwijdte. 
Het verbonden apparaat wordt onder Instellingen > 
Smart Connects aangetoond. 
• Tik op “Verbreken” als u de verbinding wilt 

verbreken. 

7.2 Verbinden tijdens de 
live-meting 

 
Afb. 17: Live-meting, veld voor het 
verbinden met de Wöhler SC 660 met 
een pijl gemarkeerd  

• Controleer of het bluetooth-icoon in de 
display-kopregel van de Wöhler M 603 
geactiveerd is. 

• Roep in het meetmenu het menu-item “Live-
meting” op. 

• Tik op het blauw gemarkeerde veld 
“Drukverschil” met het Smart Connect-icoon.  

Na even zoeken verbindt de Wöhler M 603 zich 
met de Wöhler SC 660 binnen reikwijdte. 

7.3 Verbinden voor de 
drukbeproeving met 
water 

• Controleer of het bluetooth-icoon in de 
display-kopregel van de Wöhler M 603 
geactiveerd is. 

• Kies in het meetmenu Water > 
Drukbeproeving (water) 

Na even zoeken verbindt de Wöhler M 603 zich 
met de Wöhler SC 660 binnen reikwijdte. 
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8 Metingen aan gasleidingen 

 

• Tik in het meetmenu op “Gas”. 

 

Met het Wöhler M 603 drukmeetapparaat kunnen 
alle beproevingen aan gasleidingen volgens 
DVGW-TRGI 2018.  

Afb. 18: Meetmenu 

Afb. 19: Metingen aan gasleidingen 
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8.1 Sterktebeproeving aan gasleidingen 

 
Afb. 20: Dichtheidstestverdeler, 
afdichtdop, pomp, individuele afsluiter  
 

Met de sterktebeproeving volgens DVGW-TRGI 
2018 bij leidingen met een bedrijfsdruk tot 100 
hPa wordt bij een nieuwe installatie de stevigheid 
van de verbinding gecontroleerd. Omdat de 
proefdruk aanzienlijk hoger is dan de bedrijfsdruk 
moet de gasleiding via een externe 
persluchtaansluiting met lucht worden gevuld 
(handluchtpomp of elektrische compressor). De 
proef gebeurt zonder gasapparaten en zonder 
appendages. 
 

 WENK! 
Voor de sterktebeproeving zijn een persluchtpomp 
(ev. elektrische compressor ), een ventielblok en 
aansluitslangen nodig. Aanbevolen is de Wöhler 
dichtheidstestset. 

 
Afb. 21: Aansluiting met de Wöhler 
testset voor gasleidingdichtheid voor de 
sterktebeproeving  
 

• Sluit de leiding af en steek er een geschikte 
proefstop op. 

 

 WAARSCHUWING! 
Neem het ongevallenpreventievoorschrift BGR 
500, hfdst. 2.31, “Werken aan gasleidingen” in 
acht. 

 

• Verbind de (+) drukaansluiting via een slang 
met de proefstop. 

• Sluit via de Wöhler dichtheidstestset een 
persluchtpomp aan. 

• Kies in het meetmenu Gas > 
Sterktebeproeving 

 

 WENK! 
Als u voor de aansluiting de Wöhler 
gasleidingdichtheidstestset gebruikt, neem dan de 
gebruiksaanwijzing Wöhler 
Gasleidingdichtheidstestset in acht. 
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Afb. 22: Default instellingen voor de 
sterktebeproeving 
 

In het display wordt nu het actueel gemeten 
drukverschil aangetoond. 
• Tik op het veld “Drukverschil” als u de 

druksensor op nul wilt zetten. 
Er worden nu de vooraf ingestelde proefdruk, de 
stabiliseringstijd en de meetduur aangetoond. 
De gebruiker kan de voorgegeven waarden 
individueel instellen door op de blauwe of de witte 
velden te tikken. Bij een proefdruk van minder dan 
300 hPa kan het oppompen van de gasleiding 
automatisch via de in het apparaat ingebouwde 
pompen gebeuren. 
 

 WENK! 
Het is dringend aanbevolen met de vooraf 
ingestelde waarden te meten omdat deze aan de 
eisen van de huidige TRGI voldoen. 

 

• Tik op de play-toets om de meting te starten. 

 Er verschijnt een verzoek tot “Oppompen tot 
1000 hPa”. 
• Pomp met de luchtpomp lucht in de leiding tot 

het Wöhler drukmeetapparaat een druk van 
ten minste 1000 hPa aantoont.  

Als de vooraf ingestelde proefdruk van 1000 hPa 
is bereikt, start de stabiliseringsfase (stab.tijd = 10 
minuten cf. TRGI). 
 

 WENK! 
De stabiliseringsfase start zodra de proefdruk 
1.000 hPa heeft bereikt. Ze eindigt automatisch 
als de proefdruk tot onder 90% van de ingestelde 
waarde, dus 900 hPa, daalt. In dat geval is de 
meting niet mogelijk en moeten de aansluitingen 
eerst worden gecontroleerd. 
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Vervolgens start het Wöhler drukmeetapparaat 
automatisch de meting. Tijdens de meting (10 
minuten) wordt in het display het drukverloop in 
een grafiek aangetoond. 
• Tik op de einde-toets in de voetregel als u de 

meting voortijdig wilt beëindigen. De meting is 
dan niet meer conform met de norm.  

 

 

Na afloop van de meetduur of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 

Afb. 23: Weergave van de 
actueel gemeten druk tijdens 
de sterktebeproeving 
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Afb. 24: Resultaatweergave van de 
sterktebeproeving 
 

Het testresultaat is OK als de volgende 
voorwaarden vervuld zijn: 
- De startdruk is groter dan of gelijk aan de 

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

kleiner dan 100 hPa (minimale resolutie 
volgens TRGI). 

Als er aan de bovengenoemde eisen bij de meting 
niet is voldaan, valt de aanduiding ‘Resultaat: OK’ 
weg. In de afdruk van het protocol verschijnt de 
keuze ‘OK’ of ‘niet OK’, waarbij de beoordeling 
aan de gebruiker wordt overgelaten. 
 
 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
Tik opnieuw op het printersymbool om de 
gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.   

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2.  

 In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een 
slotsymbool achter het subitem 
“Bruikbaarheidsmeting/lekvolume” zodat zichtbaar 
is dat deze meting al is uitgevoerd. 
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8.2 Dichtheidstest aan 
gasleidingen 

De dichtheidstest volgens DVGW-TRGI 2018 
wordt na de sterktebeproeving uitgevoerd of 
principieel na een verandering aan de gasleiding. 
De proef gebeurt zonder gasapparaten bij 
gesloten appendages. 
 

 WENK! 
Met de regelaar mag bij de dichtheidstest van de 
totale installatie geen rekening worden gehouden 
(ev. blindflens monteren). 

 
Afb. 25: Aansluitingen voor de 
dichtheidstest 
 

• Sluit de leiding af en steek er een geschikte 
proefstop op (bijv. eenpijpstellerkap). 

• Schakel het Wöhler drukmeetapparaat in. 
• Wacht de nulstellingsfase af. 
• Sluit na de nulstellingsfase de (+) 

drukaansluiting via een slang en adapter op 
de teststomp aan. 

 

 WAARSCHUWING! 
Neem het ongevallenpreventievoorschrift BGR 
500, hfdst. 2.31, “Werken aan gasleidingen” in 
acht. 

 

• Kies in het meetmenu > Gas > Dichtheidstest. 
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Afb. 26: Default instellingen 
dichtheidstest volgens TRGI 

Er worden nu de vooraf ingestelde proefdruk, de 
stabiliseringstijd en de meetduur aangetoond. 
• Tik op het veld “Drukverschil” als u de 

druksensor op nul wilt zetten. 
De gebruiker kan alle voorgegeven waarden 
individueel instellen door op de witte velden te 
tikken.  
• Tik op de blauwe velden Stab.tijd/Meetduur 

om de meetvoorschriften van DVGW TRGI G 
600 te bekijken.  

• Kies de defaultwaarden die met het te meten 
buisleidingvolume overeenkomen. 

 

 WENK! 
Het is dringend aanbevolen met de vooraf 
ingestelde waarden te meten omdat deze aan de 
eisen van de huidige TRGI voldoen. 

 

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

 WENK! 
Als de dichtheidstest handmatig wordt uitgevoerd, 
dienen de aansluitingen zoals bij de 
sterktebeproeving met de testset voor 
gasleidingdichtheid te worden uitgevoerd. 

 • Tik op de play-toets in de voetregel om de 
dichtheidstest te starten. 

• Instelling: “Oppompen automatisch”: Het 
apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. 
Vervolgens start het Wöhler 
drukmeetapparaat automatisch de meting. 

• Instelling “Oppompen handmatig”: De 
gebruiker pompt met een luchtpomp tot de 
vooraf ingestelde proefdruk op. Dan volgt de 
stabiliseringstijd. 
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Na afloop van de stabiliseringstijd begint 
automatisch de meting. 
De actuele drukwaarden zijn in een grafiek te 
zien. Boven de grafiek wordt de resterende 
meetduur aangetoond. 
• Tik alleen dan op de beëindigen-toets in de 

voetregel als u de meting voortijdig wilt 
beëindigen. De meting is dan niet meer 
conform met de norm.  

 
 
 

 

Na afloop van de meetduur of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 

Afb. 27: Weergave van de 
actuele meetwaarden tijdens de 
dichtheidstest 
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Afb. 28: Resultaat van de dichtheidstest 
 

Vervolgens worden de meetresultaten 
aangetoond. Het testresultaat is OK als de 
volgende voorwaarden vervuld zijn: 
1. De startdruk 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 (minimale resolutie 
volgens TRGI). 

Als er aan de bovengenoemde eisen niet is 
voldaan, valt de aanduiding ‘Resultaat: OK’ weg. 
In de afdruk van het protocol verschijnt de keuze 
‘OK’ of ‘niet OK’, waarbij de beoordeling aan de 
gebruiker wordt overgelaten. 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
Tik opnieuw op het printersymbool om de 
gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.   

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2. 

 In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een 
slotsymbool achter het subitem “Dichtheidstest” 
zodat zichtbaar is dat deze meting al is 
uitgevoerd. 
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8.3 Bruikbaarheidsmeting aan gasleidingen 
Met de bruikbaarheidsmeting kan de bruikbaarheid van reeds in gebruik zijnde 
gasleidingen worden gecontroleerd. 
Het drukmeetapparaat biedt de mogelijkheid om de bruikbaarheid door een 
volautomatische bepaling van de lekvolumestroom of door een handmatige meting met 
de drukverliesmethode vast te stellen. Beide metingen voldoen aan de voorschriften van 
DVGW – G 5952. 

 

 WENK! 
Met de Wöhler M 603 kan de bruikbaarheidsmeting zowel volgens de Duitse richtlijn 
DVGW-TRGI G 600 alsook volgens de Oostenrijkse richtlijn ÖVGW G K63 worden 
uitgevoerd. Als de gebruiker onder Instellingen > Apparaat > Analyse tussen DVGW en 
ÖVGW kiest, neemt het apparaat automatisch de voorgeschreven meetwaarden van de 
gekozen richtlijn en analyseert het resultaat ook volgens deze richtlijn. De meting 
volgens DVGW is als default ingesteld. 
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8.3.1 Bruikbaarheidsmeting, volumestroommeting 
 
Bruikbaarheidsmeting, volumestroommeting, met gasbalg 
 
Meetprincipe 
 

Het Wöhler M 603 drukmeetapparaat bepaalt de 
gaslekhoeveelheid door een welbepaald volume in 
de gasleiding bij te vullen om de druk constant te 
houden. (Klasse V, DVGW G 5952) 
Het constant houden van de druk gebeurt bij 
bedrijfsdruk. Het meetapparaat deelt de 
hoeveelheid van het bijgevulde volume door de 
meetduur en berekent zo de bijbehorende 
leksnelheid. Daarbij vult het de volumestroom in 
discontinue stappen bij door een klein drukvat te 
legen, dat op zijn beurt door twee pompen wordt 
gevuld. De volumestroom wordt vervolgens in de 
vorm van een injectie met een elektrisch ventiel in 
de te beproeven gasinstallatie vrijgegeven. 
Als op de ingang van de pomp een gevulde 
gasbalg wordt aangesloten, kan de beproeving met 
het bedrijfsgas worden uitgevoerd.  

 
Afb. 29: Schematische weergave van de aansluitingen voor de bruikbaarheidsproef, automatisch 
met gasbalg 
 

+ - 
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Default instellingen 

 
Afb. 30: Default instelling 
bruikbaarheidsmeting, automatisch  
 

• Kies  
Metingen > Gas > Bruikbaarheid. 

• Kies in de instellingen voor de 
bruikbaarheidsmeting  
Methode: Volumestroom 

Verder worden de stabiliseringsduur, de 
meetduur, de gassoort, het meetmedium, de 
proefdruk en de bedrijfsdruk aangetoond. De 
gebruiker kan alle voorgegeven waarden wijzigen 
door op de bijbehorende velden te tikken. 
• Kies “Actief”. In dit geval controleert het 

drukmeetapparaat na de start van de meting 
of aan de voorwaarde is voldaan. Eventueel 
wordt de stabiliseringsfase automatisch 
verkort.  

Stabiliserings-/meetduur: Hier zijn de 
overeenkomstige tijden van de geselecteerde 
norm TRGI of ÖVGW voorgegeven. 
 

 WENK! 
De meet- en stabiliseringstijden zijn volgens TRGI 
afhankelijk van het buisvolume. Een info over de 
stabiliserings- en meetduur volgens de 
voorschriften van DVGW G 5952 kan worden 
opgeroepen door op de blauwe velden Stab.tijd 
c.q. Meetduur te tikken. Daar moet ook bij de 
meting rekening mee worden gehouden.  

• Tik op Stab.tijd. De infotabel volgens DVGW 
G 5952 wordt geopend. 

• Kies het buisvolume dat met de 
meetvoorwaarden overeenkomt en tik op de 
bijbehorende stabiliseringstijd. 

Stabiliseringstijd Verkort: Volgens de DVGW-
richtlijn G 5952 kan de stabiliseringstijd worden 
verkort als in de aanpassingstijd voor de duur van 
2 min. aan de volgende stabiliseringscriteria wordt 
voldaan: drukschommelingen < 0,5 mbar; 
lekhoeveelheidschommelingen < 0,2 l/h. De 
Wöhler M 603 controleert na de start van de 
meting of aan de voorwaarde is voldaan. Indien 
dat het geval is, verkort het de stabiliseringsfase 
automatisch.  
• Om de automatische verkorting van de 
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stabiliseringstijd uit te schakelen tikt u op 
Stab.tijd. > Verkort. 

 
• Ga op dezelfde manier voor de meetduur te 

werk. 
 
Bedrijfsgas: aardgas, lucht, stadsgas, propaan, 
butaan, vloeibaar gas en waterstof. 
• Kies hier met welk gas de te beproeven 

installatie wordt gebruikt. 
 

 WENK! 
Als de leiding met gas gevuld is moet de meting 
met de instelling “Aardgas” worden uitgevoerd. 

 

Meting met: aardgas, lucht, stadsgas, propaan, 
butaan, vloeibaar gas en waterstof. 
• Selecteer hier of de proefdruk met lucht of 

bedrijfsgas moet worden opgebouwd. 
 

De meting kan ofwel via de gasbalg direct 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.  

 

 Proefdruk/bedrijfsdruk: default instelling 23.0 hPa 
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Meting 

 

• Tik op de play-toets in de voetregel om de 
meting te starten. 

• Het apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. Na 
afloop van de stabiliseringstijd start de Wöhler 
M603 automatisch de bruikbaarheidsmeting. 

 

 WENK! 
Door op de skip-toets in de voetregel te tikken kan 
de gebruiker telkens voor afloop van de voorziene 
tijd naar de volgende meetstap overgaan. In dat 
geval is niet aan de voorschriften van TRGI-
DVGW voldaan. 

 

• Tijdens de meting worden in het display de 
actuele meetresultaten en de resterende 
meettijd aangetoond.  

Afb. 31: Display tijdens de 
stabiliseringsfase 

Afb. 32: Display tijdens de 
meettijd 
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Na afloop van de meettijd of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 

  

Na afloop van de meetduur worden de 
meetresultaten en een beoordeling aangetoond. 
 

 WENK! 
De resultaatweergave hebben overeenkomstig de 
eisen van de TRGI de volgende betekenis: 
Onbeperkt bruikbaar: leksnelheid 0-0,9 l/h 
Verminderd bruikbaar: leksnelheid 1,0-4,9 l/h 
Niet bruikbaar: leksnelheid ≥ 5,0 l/h  

 

De resultaatweergaven hebben overeenkomstig 
de eisen van de ÖVGW de volgende betekenis: 
Onbeperkt bruikbaar: leksnelheid ≤ 0,2 l/h 
Tijdelijk beperkt bruikbaar: leksnelheid > 0,2 tot ≤ 
1 l/h 
Verminderd bruikbaar: leksnelheid > 1tot ≤ 5 l/h 
Niet bruikbaar: leksnelheid > 5 l/h 

Afb. 33: Resultaatweergave  
bruikbaarheid/lekvolume 
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• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
Tik opnieuw op het printersymbool om de 
gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.   

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2.  

 

In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een 
vinkje achter het subitem “Bruikbaarheidsmeting 
volumestroom” zodat zichtbaar is dat deze meting 
al is uitgevoerd. 

 
 

Afb. 34: Meetgegevensmenu 
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Bruikbaarheidsmeting, volumestroommeting, met directe gastoevoer 

Bij gasleidingen met een bedrijfsdruk tot 100 hPa biedt het Wöhler M 603 
drukmeetapparaat de mogelijkheid om de leksnelheid met directe gastoevoer te meten, 
m.a.w. zonder een gasbalg aan te sluiten. Opdat het drukmeetapparaat ook bij deze 
wijze van beproeving gas i.p.v. lucht in de gasleiding kan pompen wordt het via de 
huisaansluiting met gas gevuld i.p.v. via de gasbalg. Voor de aansluiting is de 
“meetslang M603 voor de debietmeting” vereist. 
 

 WENK! 
De automatische leksnelheidsmeting met de gasbalg is comfortabeler omdat van op de 
meetplek in beide richtingen van de gasleiding kan worden gemeten. Bij de meting 
volgens het doorstroomprincipe kan alleen het leidingtraject van de gasteller tot aan de 
verbruiker worden gecontroleerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 35: Schematische weergave van de aansluitingen voor de bruikbaarheidsbeproeving, 
automatisch, met directe gastoevoer (zonder gasbalg)  
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Aansluiting 

 
 
Afb. 36: Aanzuigstuk in de 
gasbalgaansluiting 
 

• Demonteer de gasteller en sluit in plaats 
daarvan naargelang van de installatie een 
eenpijpstellerkap of twee stoppen aan.  

• Schakel het Wöhler drukmeetapparaat in. 
• Wacht de nulstellingsfase af. 
• Verbind na de nulstellingsfase de (+) 

drukaansluiting via een slang met de 
proefstop. 

• Sluit de positieve drukaansluiting van het 
Wöhler drukmeetapparaat (zie afb. 1) via de 
snelkoppeling en de meetslang op de 
gasleiding aan. 

• Steek de tweede meetaansluiting op het 
zwarte aanzuigstuk (in de levering van de 
“meetslang debietmeting” inbegrepen) in de 
gasbalgaansluiting van het Wöhler drukmeet-
apparaat (zie afb. 1). 

• Kies in het meetmenu Gas > Bruikbaarheid > 
Modus volumestroom 

Het drukmeetapparaat zuigt nu gas uit de 
gasleiding in de ingebouwde pomp van het 
apparaat en pompt het tijdens de 
bruikbaarheidsmeting in het te beproeven 
leidingtraject. 

Meting • Voer vervolgens de meting uit zoals in het 
begin van dit hoofdstuk beschreven. 
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8.3.2 Bruikbaarheidsbeproeving, drukverliesmethode 
De bruikbaarheidsmeting kan met de Wöhler M 603 ook handmatig met de 
drukverliesmethode worden uitgevoerd. 
 

Meetprincipe van de drukverlies-
methode 

 
 

De berekening van de leksnelheid volgens de 
drukverliesmethode in de handmatige 
procedure gebeurt automatisch volgens de 
beide volgende vergelijkingen. Daarmee 
voldoet zij aan de procedure van het DVGW-
TRGI-werkinstructieblad G 600: 
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•

BV  

Gas-lekvolumestroom in 
bedrijfstoestand in l/h 

•

LV  

Lucht-lekvolumestroom bij proefdruk 

maxBp
 

Max. bedrijfsdruk van het gas ter 
plaatse 

Startp
 

Proefdruk bij het starten van de meting 

Stoppp
 

Proefdruk bij het stoppen van de meting 

aktp
 

Absolute luchtdruk, wordt door de 
ingebouwde absolute-druk-sensor 
gemeten. 

f Abs. viscositeit lucht/ abs. viscositeit 
van het gas, wordt na de gasselectie 
automatisch gekozen 

messt  
Meetduur in uren 
(basiswaarde 1 min) 

RohrV  
Volume van het proefsegment in liter, 
via menu-item Volume te berekenen 
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Uitvoering van de meting  

 
Afb. 37: Aansluiting voor de handmatige 
bruikbaarheidsbeproeving 

 

 WENK! 
Wil de gebruiker handmatig oppompen, dan heeft 
hij een persluchtpomp (ev. elektrische 
compressor), het Wöhler ventielblok uit de 
dichtheidstestset en aansluitslangen nodig. 

• Sluit de leiding af en steek er een geschikte 
proefstop op. 

 

 WAARSCHUWING! 
Neem het ongevallenpreventievoorschrift UVV 
BGF D2 in acht. 

 

 

• Kies in het meetmenu Gas > 
Bruikbaarheidsbeproeving. 

• Kies “Methode: Drukverlies” 
Volume: Hier moet het volume van het te meten 
buistraject worden ingevoerd.  
• Als u het buisvolume kent, tikt u op het witte 

veld en voert u het volume in. 
Of 
• Tik op het blauwe veld “Volume”. Het 

meetmenu voor de volumebepaling wordt 
geopend.  

• Voer de meting uit en bevestig met het vinkje.  
Het berekende leidingvolume wordt nu 
automatisch overgenomen.  

 
Stabiliserings-/meetduur: Hier zijn de 
overeenkomstige tijden van de geselecteerde 
norm TRGI of ÖVGW voorgegeven. 

 

 

 WENK! 
De meet- en stabiliseringstijden zijn volgens TRGI 
afhankelijk van het buisvolume.  
Een info over de stabiliserings- en meetduur 
volgens de voorschriften van DVGW G 5952 kan 

Afb. 38: Default instellingen, 
bruikbaarheidsbeproeving 
handmatig  
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worden opgeroepen door op de blauwe velden 
Stab.tijd c.q. Meetduur te tikken. Daar moet ook 
bij de meting rekening mee worden gehouden.  

• Tik op Stab.tijd. De infotabel volgens DVGW 
G 5952 wordt geopend. 

Verkort: Volgens de DVGW-richtlijn G 5952 kan 
de stabiliseringstijd worden verkort als in de 
aanpassingstijd voor de duur van 2 min. aan de 
volgende stabiliseringscriteria wordt voldaan: 
drukschommelingen < 0,5 mbar; 
lekhoeveelheidschommelingen < 0,2 l/h.  
• Kies “Actief”. In dit geval controleert het 

drukmeetapparaat na de start van de meting 
of aan de voorwaarde is voldaan. Indien dat 
het geval is, verkort het de stabiliseringsfase 
automatisch. 

• Kies het buisvolume dat met de 
meetvoorwaarden overeenkomt en tik op de 
bijbehorende stabiliseringstijd. 

• Ga op dezelfde manier voor de meetduur te 
werk. 

 
Gassoort: aardgas, lucht, stadsgas, propaan, 
butaan, vloeibaar gas en waterstof. 
• Kies met welk gas de installatie wordt 

gebruikt. 
 
De gebruiker kan ook alle voorgegeven waarden 
individueel instellen door op de witte velden te 
tikken. 
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 WENK! 
De proefdruk is volgens TRGI afhankelijk van de 
bedrijfsdruk.  

• Tik op proefdruk c.q. bedrijfsdruk. 
Er verschijnt een infotabel met de gegevens van 
de TRGI. 
• Selecteer de correcte proefdruk voor uw 

meting. 
• Ga op dezelfde manier voor de 

stabiliseringsduur en de meetduur te werk.  
• Tik ev. op het drukverschil om de druksensor 

op nul te zetten. 

 

• Tik op de play-toets om de meting te starten. 

 Tijdens de meting wordt in het display een grafiek 
met de actuele meetresultaten en de resterende 
meetduur aangetoond. 
 

Afb. 39: Default instellingen 
bruikbaarheidsmeting 

Afb. 40: Weergave van het 
drukverlies tijdens de meting 
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• Tik alleen dan op de beëindigen-toets in de 
voetregel als u de meting voor afloop van de 
meettijd wilt beëindigen. De meting is dan niet 
meer conform met de norm.  

 

Na afloop van de meettijd of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 

 

Na afloop van de meetduur worden de 
meetresultaten en een beoordeling aangetoond. 
 

 WENK! 
De resultaatweergaven hebben overeenkomstig 
de eisen van de TRGI de volgende betekenis: 
Onbeperkt bruikbaar: leksnelheid 0-0,9 l/h 
Verminderd bruikbaar: leksnelheid 1,0-4,9 l/h 
Niet bruikbaar: leksnelheid ≥ 5,0 l/h  

 

De resultaatweergaven hebben overeenkomstig 
de eisen van de ÖVGW de volgende betekenis: 
Bruikbaar: leksnelheid ≤ 0,2 l/h 
Tijdelijk beperkt bruikbaar: leksnelheid > 0,2 tot 
≤ 1 l/h 
Verminderd bruikbaar: leksnelheid > 1tot ≤ 5 l/h 
Niet bruikbaar: leksnelheid > 5 l/h 

 

Indien nodig kan de onderzoeker het 
buisleidingvolume, het bedrijfsgas alsook het 
beproevingsmedium ook nog in de 
resultaatweergave veranderen. Het meetapparaat 
berekent dan de leksnelheid opnieuw. 
• Om te veranderen tikt u op het blauw 

gemarkeerde veld. 
 

Afb. 41: Resultaatweergave 
bruikbaarheidsbeproeving 
(handmatig) 
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• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
• Tik opnieuw op het printersymbool om de 

gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.  

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2.  
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8.4 Buisvolumemeting • Kies in het meetmenu Gas > Volumemeting 

8.4.1 Buisvolumemeting, 
automatisch 

 
 

• Kies “Meting automatisch”. 
De automatische volumemeting dient voor het 
bepalen van het buisleidingvolume tot 100 l. 
 

 WENK! 
Bij grotere buisvolumes van 100 l tot 1000 l moet 
een handmatige volumestroommeting worden 
uitgevoerd. 

 

 WENK! 
De proefdruk kan individueel worden ingesteld. Er 
wordt een proefdruk van 5 hPa aanbevolen. 

 

• Tik op de play-toets in de voetregel om de 
meting te starten. 

• Het apparaat pompt nu tot de vooraf 
ingestelde proefdruk op. 

  

Als de proefdruk is bereikt worden volume, 
absolute druk en leidingdruk als resultaat 
aangetoond.  
• Als de waarden zich gestabiliseerd hebben, 

tikt u op de play-toets in de voetregel om het 
eindresultaat op te roepen.  

 

Afb. 42: Default instellingen voor 
het bepalen van het buisvolume 

Afb. 43: Volumemeting 
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8.4.2 Buisvolumemeting, 
handmatig 

 
 

Vanaf een buisleidingvolume van 100 l tot 
maximaal 1000 l moet een handmatige 
volumemeting worden uitgevoerd.  

Meetprincipe van de handmatige  
buisvolumemeting 

Als er uit een leidingsysteem een bekend 
monstervolume VProbe wordt ontnomen met een 
afzuigpomp (spuit of roettestpomp), kan aan de 
hand van de daaruit resulterende drukverandering 
Δp het totale volume VRohr worden bepaald. 

 









−

∆
⋅= 1Pr p

pVV akt
obeRohr |Temp. = const.  

 

Het gezochte volume VRohr wordt volgens de wet 
van Boyle-Mariotte door de volgende vergelijking 
bepaald: 

VRohr Te bepalen buisvolume 

VProbe Monstervolume 

p∆  
Max. drukverschil dat resulteert uit de 
monsterneming 

pakt Absolute luchtdruk, wordt door de 
interne luchtdruksensor gemeten  

 

 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 ontnomen monstervolume VProbe ten 
minste 1/500 van het leiding volume moet 
bedragen. 
 

 WENK! 
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 keuze van 
het volume dat met de 
afzuigpomp moet worden 
ontnomen 

Pompvolume Max. leidingvolume 

150 ml 
(1 slag met spuit) 

80 l 

489 ml 
(3 slagen met 
roettestpomp) 

240 l 

 

Uitvoering van de handmatige 
buisvolumemeting 

 
Afb. 44: Handmatige volumemeting met 
Wöhler M 603 en roettestpomp 
 

 

 WENK! 
Voor de handmatige volumemeting is een Wöhler 
roettestpomp of een spuit nodig. De roettestpomp 
heeft een volume van 163 ml/slag. 

• Sluit de leiding af en steek er een geschikte 
proefstop op. 

 

 WAARSCHUWING! 
Neem het ongevallenpreventievoorschrift UVV 
BGF D2 in acht. 

 

• Schakel het Wöhler drukmeetapparaat in en 
verbind vervolgens de (+) drukaansluiting via 
een slang met de proefstop. 

• Sluit een roettestpomp via een tweede slang 
en een eenpijpstellerkap aan. 

 

 

 WENK! 
Als u de Wöhler gasleidingdichtheidstestset 
gebruikt, neem dan voor de aansluitingen de 
gebruiksaanwijzing Wöhler 
Gasleidingdichtheidstestset in acht 

• Kies “Volume” in het gasmenu en bevestig 
met “OK”. 
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• Kies Meting: Handmatig 
• Schat het buisvolume en voer het passende 

monstervolume in. 
• Tik op de play-toets in de voetregel om de 

meting te starten.  
 

  

Dan volgt het verzoek om het vooraf ingestelde 
monstervolume te ontnemen. 
• Ontneem het monstervolume met de 

roettestpomp. 
De meting start nu automatisch. 

 • Zodra de waarde V zich heeft gestabiliseerd, 
tikt u op de play-toets om de resultaatweer-
gave op te roepen. 

 

  

 

Afb. 45: Bepaling van het 
buisvolume, handmatig 
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8.5 Afsluitertest  

 
Afb. 46: Flexibele adapter op afsluiter geschroefd 

8.6 Afsluitertest 
 

Onder het menu-item “Afsluitertest” kunnen de 
functies van een gasdrukregelaar 
(veiligheidsafsluiter) 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 te sterk daalt, is de afsluiter 
ofwel defect, of te klein van afmetingen. 

 
Afb. 47: Afsluitertestadapter met 
schroefdraadverlenging (1) en 
flexibele adapter (2) 

• Schakel de gasverbruikers uit. 
• Sluit de ingangskraan (hoofdafsluitkraan). 
• Sluit de uitgangskraan aan de gasmeter. 
• Verbind de Wöhler M 603 via de flexibele 

adapter met de gasafsluiter. (Schroef 
naargelang van de inbouwsituatie de 
schroefdraadverlenging op de afsluiter of de 
flexibele adapter.) 

 WENK! 
Gebruik indien nodig de volgende verbruiksmate-

1 

2 
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rialen voor de flexibele adapter (art. nr. 11144): 
Art. Nr. 62675 Vlakke afdichtingsring, hard 
Art. Nr. 36671 O-ring, zacht 

• Open de ingangs- en uitgangskraan langzaam 
zodat gas in de afsluiter stroomt. 

 
Afb. 48: Afsluitertest met gemeten 
rustdruk 

• Tik op de toetsen Rustdruk en Dynamische 
druk om de desbetreffende meetwaarde over 
te nemen. 

 

 
Afb. 49: Afsluitertest met gemeten 
dynamische druk 

De afsluitdruk van een veiligheidsafsluitventiel 
wordt gecontroleerd door aan de lage drukkant 
van de veiligheidsafsluiter zolang de druk te 
verhogen tot het ventiel in werking treedt.  
• Tik op het veld “Afsluitdruk 1”. 
De druk wordt nu via de ingebouwde pompen van 
het Wöhler drukmeetapparaat toegevoerd. De 
pompcapaciteit is met de +/- toetsen instelbaar.  
• Tik op het witte vierkant in de voetregel zodat 

het sluiten van het ventiel duidelijk te horen is.  
De zo gevonden aanspringdruk wordt 
overgenomen. 
• Ga op dezelfde manier te werk om de 

afsluitdruk 2 te meten. 
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Na het uitvoeren van de meting verschijnt de skip-
toets in de voetregel. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen.  

 
Afb. 50: Resultaatweergave afsluitertest 
 

• Voer in de resultaatweergave het 
afsluiternummer in dat op de afsluiter staat. 

• Selecteer of het resultaat “OK” of “niet OK” is. 
Tik hiervoor in het witte veld naast “Resultaat”. 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
Tik opnieuw op het printersymbool om de 
gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.  
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9 Metingen aan waterleidingen 
De beproevingen kunnen aan de volledige leidinginstallatie of na elkaar in 
leidingtrajecten worden uitgevoerd.  

 

 WAARSCHUWING! 
Wegens de samendrukbaarheid van gassen moeten bij de uitvoering van 
drukbeproevingen met lucht om fysische en veiligheidstechnische redenen de 
ongevallenpreventievoorschriften “Werkzaamheden aan gasinstallaties” en de 
voorschriften “Technische regels voor gasinstallaties DVGW-TRGI” in acht worden 
genomen. * 
 
* ZVSHK: Dichtheidstests van drinkwaterinstallaties. St. Augustin 2017 

 
  
9.1 Dichtheidstest aan drinkwaterleidingen met lucht 

 
Afb. 51: Meetmenu “Water” 
 

De dichtheidstest moet met lucht worden 
uitgevoerd als 
- er een lange stilstandtijd tussen de 

dichtheidstest en de inbedrijfstelling, in 
het bijzonder bij gemiddelde 
omgevingstemperaturen > 25 °C te 
verwachten is, om mogelijke 
bacteriegroei uit te sluiten, 

- de buisleiding tussen de dichtheidstest en 
de inbedrijfstelling, bijv. vanwege een 
vorstperiode, niet volledig gevuld kan 
blijven, 

- de corrosiebestendigheid van een 
materiaal in een gedeeltelijk geleegde 
leiding in het gedrang kan komen. 

(ZVSHK: Informatieblad dichtheidstests van 
drinkwaterinstallaties. St. Augustin 2017 
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9.1.1 Voorbereiding van de meting 

 De dichtheidstest gebeurt met een proefdruk van 
150 hPa voor de sterktebeproeving. 

 
Afb. 52: Oppompen van de waterleiding 
met lucht, dichtheidstestappendage via 
hogedrukmeerringenstoppen op 
waterleiding aangesloten 
 

 WAARSCHUWING! 
Steek bij de beproeving met lucht in geen geval 
een proefdruk > 0,3 MPa (3 bar) op de buisleiding. 
Anders kunnen ontoereikende buisverbindingen 
uiteenglijden.  

• Scheid appendages of drukvaten voor de 
meting van de buisleiding als het volume 
ervan een invloed op de veiligheid en de 
nauwkeurigheid van het testresultaat kan 
hebben. 

• Sluit alle leidingopeningen met metalen 
stoppen, blindplaten of blindflenzen. 

 

 WENK! 
Gesloten afsluitkranen gelden niet als dichte 
afsluitingen. 

• Bouw voldoende ontluchtingsventielen voor 
het aflaten van de proefdruk in op plekken 
waar de lucht zonder gevaar kan worden 
afgelaten.  

• Gebruik een geschikte teststomp (bijv. 
hogedrukmeerringenstop). 

 • Schakel het Wöhler drukmeetapparaat in. 
• Wacht de nulstellingsfase af. 
• Sluit na de nulstellingsfase de (+) 

drukaansluiting via een slang en adapter op 
de teststomp aan. 

• Kies in het meetmenu: Water  > Dichtheidstest 
lucht. 
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Afb. 53: Default instellingen 
dichtheidstest aan waterleidingen met 
lucht  

• Tik op het veld “Drukverschil” als u de 
druksensor op nul wilt zetten. 

Wilt u dat de omgevingstemperatuur en de 
watertemperatuur eveneens in het testprotocol 
worden vermeld, ga dan als volgt te werk: 
• Steek een temperatuurtang in de 

temperatuuraansluiting T1 en meet de 
mediumtemperatuur. 

• Tik op het blauwe veld “Mediumtemperatuur”. 
De mediumtemperatuur wordt nu overgenomen. 
• Steek een temperatuurvoeler type K in de 

temperatuuraansluiting T2 en meet de 
omgevingstemperatuur. 

• Tik op het blauwe veld 
“Omgevingstemperatuur”. 

De omgevingstemperatuur wordt nu 
overgenomen. 
De gebruiker kan alle andere voorgegeven 
waarden individueel instellen door op de witte of 
blauwe velden te tikken.  
• Tik op het blauwe veld Meetduur om de 

meetvoorschriften van DIN EN 806 4 te 
bekijken.  

• Kies de defaultwaarden die met het te meten 
buisleidingsvolume overeenkomen.  

. 
 
 
 

 WENK! 
Tot een proefdruk van 300 hPa kan het Wöhler 
drukmeetapparaat de gasleiding automatisch via 
de ingebouwde pompen oppompen. Als dit niet 
gewenst wordt, kan de gebruiker ook handmatig 
lucht bijpompen. 
 
Als er met de handpomp moet worden 
opgepompt, moeten de aansluitingen met de 
gasleidingtestset worden aangebracht. 

 • Tik op de play-toets in de voetregel om de 
dichtheidstest te starten. 

• Instelling: “Oppompen automatisch”: Het 
apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. 
Vervolgens start het Wöhler 
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drukmeetapparaat automatisch de meting. 
• Instelling “Oppompen handmatig”: De 

gebruiker pompt met een luchtpomp tot de 
vooraf ingestelde proefdruk op. In dit geval 
moeten de aansluitingen zoals bij de 
sterktebeproeving worden uitgevoerd. Dan 
volgt de stabiliseringstijd. 

 
Afb. 54: Display tijdens de dichtheidstest 

Na afloop van de stabiliseringstijd begint 
automatisch de meting. 
De actuele drukwaarden zijn in een grafiek te 
zien. Boven de grafiek wordt de resterende 
meetduur aangetoond. 
• Tik alleen dan op de beëindigen-toets in de 

voetregel als u de meting voortijdig wilt 
beëindigen. De meting is dan niet meer 
conform met de norm.  

 

Na afloop van de meettijd of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 
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Afb. 55: Meetresultaat dichtheidstest 

Vervolgens worden de meetresultaten 
aangetoond. Het testresultaat is OK als de 
volgende voorwaarden vervuld zijn: 
1. De startdruk 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 1 hPa.   
 
Als er aan de bovengenoemde eisen niet is 
voldaan, valt de aanduiding ‘Resultaat: OK’ weg. 
In de afdruk van het protocol verschijnt de keuze 
‘OK’ of ‘niet OK’, waarbij de beoordeling aan de 
gebruiker wordt overgelaten. 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
• Tik opnieuw op het printersymbool om de 

gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.   

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2. 
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Afb. 56: Meetgegevensmenu 

In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een 
slotsymbool achter het subitem “Dichtheidstest” 
zodat zichtbaar is dat deze meting al is 
uitgevoerd. 

9.2 Sterktebeproeving aan drinkwaterleidingen met lucht 

 
 

Na de dichtheidstest wordt de sterktebeproeving 
uitgevoerd. Hierbij wordt de dichtheid van de 
drinkwaterleiding met een verhoogde druk van 
3 bar gecontroleerd.  
De in vergelijking met de bedrijfsdruk hoge 
proefdruk vereist dat de drinkwaterleiding met een 
externe persluchtaansluiting (handluchtpomp of 
elektrische compressor) onder druk wordt gezet.  
 

 PAS OP! 
Let er om hygiënische redenen op dat de 
compressor of de handluchtpomp vrij van olie zijn. 

 

 WENK! 
Voor de sterktebeproeving zijn een persluchtpomp 
(ev. elektrische compressor ), een kruis-T-stuk of 
een ventielblok en aansluitslangen alsook 
hogedrukmeerringenstoppen nodig. Aanbevolen 
is de Wöhler dichtheidstestset. 

 

 • Sluit de leiding af en steek er een geschikte 
proefstop op. 



Metingen aan waterleidingen 
 

 61 

 
Afb. 57: Voorbeeld van een aansluiting 
met de Wöhler 
gasleidingdichtheidstestset voor de 
sterktebeproeving  

 

 WAARSCHUWING! 
Omwille van de hoge proefdruk moet de leiding 
absoluut met een hogedrukmeerringenstop 
worden afgesloten. 

 

• Schakel de Wöhler M 603 in. 
• Kies in het meetmenu Water > 

Sterktebeproeving (lucht) 
• Tik op het veld “Drukverschil” om de 

druksensor op nul te zetten. 
• Verbind de (+) drukaansluiting via een slang 

met de proefstop. 
• Via een tweede slang en een kruis-T-stuk of 

de Wöhler dichtheidstestset sluit u een 
persluchtpomp aan. 

 

 WENK! 
Als u voor de aansluitingen de Wöhler 
gasleidingdichtheidstestset gebruikt, neem dan de 
gebruiksaanwijzing Wöhler 
Gasleidingdichtheidtestset in acht. 

  WENK! 
Bij de sterktebeproeving is de proefdruk afhankelijk 
van de pijpdiameter. 
De sterktebeproeving wordt met een maximale 
proefdruk van 0,3 MPa (3 bar) uitgevoerd. 
Nominale wijdten tot DN 50: maximaal 0,3 MPa 
(3 bar)  
Nominale wijdten van DN 50 – DN 100:  
maximaal 0,1 MPa (1 bar) 
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Afb. 58: Default instellingen 
sterktebeproeving aan waterleidingen  
 

Er worden nu de vooraf ingestelde proefdruk, de 
stabiliseringstijd en de meetduur aangetoond. 
De gebruiker kan de voorgegeven waarden 
individueel instellen door op de witte velden te 
tikken.  
• Tik op het blauwe veld “Proefdruk” als u nog 

eens de voorgegeven proefdrukwaarden van 
DIN EN 806-4 wilt laten aantonen. 

• Tik in de witte velden als u de default 
instellingen wilt veranderen.  

 

 WENK! 
Het veld Oppompen “Handmatig” kan niet worden 
veranderd. Omwille van de hoge proefdruk moet 
met een handpomp of een compressor handmatig 
worden opgepompt.  

 

• Tik op de play-toets om de meting te starten. 

 
Afb. 59: Verzoek tot oppompen tot aan 
de proefdruk 
 

Er verschijnt een verzoek tot oppompen tot aan 
de vooraf ingestelde proefdruk. 
• Pomp met de luchtpomp lucht in de leiding tot 

de Wöhler M 603 de proefdruk aantoont.. 
 

 PAS OP! 
Zodra de druksensor met meer dan 3,2 bar wordt 
belast, verschijnt de melding “Opgelet, 
overbelasting”. Laat in dat geval onmiddellijk druk 
af om beschadiging van de druksensor te 
voorkomen.  

 

Als de vooraf ingestelde proefdruk is bereikt, start 
de stabiliseringsduur (stab.tijd = 15 minuten). 

 WENK! 
De stabiliseringsfase eindigt automatisch als de 
proefdruk minder dan 90% van de 
voorgeschreven proefdrukwaarde bedraagt. In dat 
geval is de meting niet mogelijk en moeten de 
aansluitingen eerst worden gecontroleerd. 
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Afb. 60: Weergave van het drukverloop 
tijdens de sterktebeproeving 

Vervolgens start de Wöhler M 603 automatisch de 
meting. Tijdens de meting (10 minuten) wordt in 
het display het drukverloop in een grafiek 
aangetoond. 
• Tik op de einde-toets in de voetregel als u de 

meting voortijdig wilt beëindigen. De meting is 
dan niet meer conform met de norm.  

 

Na afloop van de meettijd of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 
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Afb. 61: Resultaatweergave na de 
belastingsproef met druk 

Het testresultaat is OK als de volgende 
voorwaarden vervuld zijn: 
- De stopdruk is groter dan of gelijk aan de 

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

kleiner dan 100 hPa. 
Als er aan de bovengenoemde eisen bij de meting 
niet is voldaan, valt de aanduiding ‘Resultaat: OK’ 
weg. In de afdruk van het protocol verschijnt de 
keuze ‘OK’ of ‘niet OK’, waarbij de beoordeling 
aan de gebruiker wordt overgelaten. 
 
 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
Tik opnieuw op het printersymbool om de 
gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.  

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2.  

 In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een 
vinkje achter het subitem “Bruikbaarheidsmeting/ 
lekvolume” zodat zichtbaar is dat deze meting al 
is uitgevoerd. 
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9.3 Druktest aan water-
leidingen met water  WENK! 

Als basis voor de uitvoering van de dichtheidstest 
met water wordt hier de methode volgens het 
informatieblad “Dichtheidstests van drinkwater-
installaties met perslucht, inert gas of water” 
(januari 2017) aangenomen. Dat richt zich naar de 
beproevingsmethode B volgens DIN EN 806-4. 

Een dichtheidstest met water dient onmiddellijk 
voor de inbedrijfstelling te worden uitgevoerd. Als 
dat niet mogelijk is, moet de installatie tot aan de 
inbedrijfstelling volledig gevuld blijven. In dat geval 
moet er tot aan de inbedrijfstelling van de 
drinkwaterinstallatie voor worden gezorgd dat 
regelmatig, uiterlijk na 7 dagen, het water wordt 
vervangen.  
Is dat niet mogelijk, dan moet een beproeving met 
perslucht of inerte gassen worden uitgevoerd. 

 
 

 PAS OP! 
Voor de druktest met water is de Wöhler SC 660 
nodig. Omwille van de hoge druk van 11 bar mag 
tijdens de beproeving in geen geval de Wöhler 
M 603 op de leiding worden aangesloten.  

 • Schakel de Wöhler M 603 alsook de Wöhler 
SC 660 in. 

• Zorg ervoor dat de bluetooth-functie in de 
Wöhler M 603 geactiveerd is (bluetooth-icoon 
in de kopregel indien nodig via het 
instellingenmenu activeren). 

• Kies in het meetmenu M 603: Water > 
Druktest (water) 

• Het apparaat zoekt nu even Smart-Connect-
apparaten in de omgeving en toont dan de 
gevonden apparaten aan. 

• Kies uw Wöhler SC 660 om de bluetooth-
verbinding tussen de Wöhler M 603 en de 
Wöhler SC 660 tot stand te brengen.  

Als later het menu “Druktest (water)” opnieuw 
wordt opgeroepen verbinden de apparaten zich 
automatisch.  
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Zodra de verbinding tot stand gekomen is, 
verschijnt rechts boven in het display van de M 
603 een bluetooth-verbindingssymbool. 

 
Afb. 62: Default instellingen Druktest 
(water) 
 

• Tik op het veld “Drukverschil” als u de 
druksensor op nul wilt zetten. 

Watertemperatuur: 
• In de tweede meetwaardenregel wordt de 

watertemperatuur in het grijze veld 
aangetoond, voor zover er een 
temperatuurmeettang op de Wöhler SC 660 is 
aangesloten. 

• Meet met de temperatuurmeettang de 
temperatuur van de waterleidingbuis. 

• Tik in het display van de Wöhler M 603 op het 
blauwe veld “Watertemperatuur” om de 
gemeten temperatuurwaarde over te nemen. 

Omgevingstemperatuur: 
• Ga op dezelfde manier voor de 

omgevingstemperatuur te werk. 
In het display van de Wöhler M 603 worden nu het 
verbonden SC 660-apparaat, de vooraf ingestelde 
proefdruk, de stabiliseringsduur en de meetduur 
aangetoond. 
• Tik in de witte velden als u de default 

instellingen wilt veranderen. 

Proefdruk • Als u wilt testen of de druk gedurende een 
meetperiode constant blijft, tik dan op het 
blauwe veld “Proefdruk” om het gemeten 
drukverschil als proefdruk over te nemen.  

Stabiliseringsduur • Tik op het blauwe veld “Stab.tijd” om 
informatie over de stabiliseringsduur cf. DIN 
EN 806-4 te verkrijgen. 

• Tik op het witte veld “Stab.tijd” als u de 
stabiliseringsduur wilt veranderen. 

Meetduur • Tik op het blauwe of witte veld “Meetduur” als 
u de meetduur wilt veranderen. 
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Afb. 63: Voorbeeld aansluiting Wöhler 
SC 660 op waterleiding 
 

• Sluit de Wöhler SC 660 volgens de 
gebruiksaanwijzing van het apparaat op de 
waterleiding aan. 

• Tik op de play-toets in het display van de 
Wöhler M 603 om de meting te starten. 

Er verschijnt een verzoek om de proefdruk op te 
bouwen. 
• Draai de waterkraan open tot de Wöhler 

M 603 de proefdruk aantoont. 
 

 WENK! 
De stabiliseringsfase start zodra de proefdruk is 
bereikt. Ze eindigt automatisch als de proefdruk 
minder dan 90% van de voorgeschreven 
proefdrukwaarde bedraagt. In dat geval is de 
meting niet mogelijk en moeten de aansluitingen 
eerst worden gecontroleerd. 

 
Afb. 64: Weergave van het drukverloop 
tijdens de sterktebeproeving 

Vervolgens start de meting automatisch. Tijdens 
de meting (10 minuten) wordt in het display het 
drukverloop in een grafiek aangetoond. 
• Tik op de einde-toets in de voetregel als u de 

meting voortijdig wilt beëindigen. De meting is 
dan niet meer conform met de norm.  

 

Na afloop van de meettijd of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
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 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 

 
Afb. 65: Resultaatweergave na de 
belastingsproef met druk 

Het testresultaat is OK als de volgende 
voorwaarden vervuld zijn: 
- De startdruk is groter dan of gelijk aan de 

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

kleiner dan 100 hPa. 
Als er aan de bovengenoemde eisen bij de meting 
niet is voldaan, valt de aanduiding ‘Resultaat: OK’ 
weg. In de afdruk van het protocol verschijnt de 
keuze ‘OK’ of ‘niet OK’, waarbij de beoordeling 
aan de gebruiker wordt overgelaten. 
 
 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
Tik opnieuw op het printersymbool om de 
gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.  

• Leg hiervoor eerst de klant aan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2. 

 In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een slot-
symbool achter het subitem “Drukbeproeving 
(water)” zodat zichtbaar is dat deze meting al is 
uitgevoerd. 
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9.4 Dichtheidstest van afvalwaterleidingen volgens DIN EN 1610 

9.4.1 Sondes en aansluitcomponenten 

 
Afb. 66: Accessoires dichtheidstest 
afvalwater 
 
 

Voor de dichtheidstest zijn de volgende 
accessoires nodig:  
afdicht- en testballon  
ventielblok 
verbindings- en aansluitslangen  
persluchtpomp, stalen kabel met karabijnhaak  
GVK-duwstang 
 

 PAS OP! 
Bij een hoog drukbereik mogen geen 
siliconenslangen worden gebruikt omdat bij dit 
materiaal al bij een overdruk vanaf 1000 hPa een 
perforatie in de vorm van een extra lek kan 
optreden. Geschikte weefselslangen zijn in de 
Wöhler-afdichtingsset inbegrepen. 

9.4.2 Werking De dichtheidstest van buisleidingen kan volgens DIN 
EN 1610 met water of met lucht worden uitgevoerd. 
Met de Wöhler M 603 is de beproeving met lucht 
mogelijk. Hiervoor wordt, rekening houdend met de 
pijpdiameter, bij een voorgeschreven proefdruk 
gedurende een welbepaalde meetperiode het 
drukverlies vastgesteld.  
De gebruiker voert eerst de pijpdiameter in het 
apparaat in en kiest een geschikte 
beproevingsmethode. Vervolgens worden proefdruk 
en testduur automatisch door het apparaat 
overeenkomstig DIN EN 1610 voorgegeven. Als het 
daarna gemeten drukverlies Δр onder de in DIN EN 
1610 vastgelegde maximaal toelaatbare waarde ligt, 
geldt de afvalwaterleiding als dicht. 
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9.4.3 Afdichten van het 
buistraject  

 
Afb. 67: Accessoires voor het afdichten 
van het buistraject 
 

 

 WENK! 
Voor het afdichten zijn een afdichtballon zonder 
gasdoorvoer, een testballon met gasdoorvoer, een 
ventielblok, een GVK-duwstang, een stalen kabel 
en diverse slangen nodig. Wij bevelen de Wöhler 
dichtheidstestset afvalwaterleidingen aan. 

 

 WENK! 
Het te beproeven buistraject kan ook slechts aan 
een kant toegankelijk zijn. 

 

 WAARSCHUWING! 
De afsluitelementen moeten tegen wegdrukken/ 
wegvliegen worden beveiligd. De desbetreffende 
voorschriften van de beroepsorganisatie “BGI 802 - 
Veiligheidsaanwijzingen voor het werken met 
provisorische buisafsluitapparatuur” moeten in elk 
geval worden nageleefd! 

 

Inzetten van de afdichtballon in de 
afvoerbuis. 

• Kies de diameter van de afdichtballon en de 
testballon passend bij de pijpdiameter.  

 

 WENK! 
De afdichtballon mag geen gasdoorvoer hebben 
en moet van een bus voor een duwstang zijn 
voorzien. Wij bevelen de Wöhler-afdichtballon aan. 
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Afb. 68: Afdichtballon in de afvoerbuis inzetten 

 

 
Legenda 
AB Afdichtballon met schuifinrichting (GVK-duwstang) 
HP Handpomp 
V1-3 Ventielen 1-3 
1 Slang 
2 Duwstang 
3 Stalen kabel 
 

1 
2 

3 

 

AB 

HP V1
  

V3
  V2

  

1 
2 

3 
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Afb. 69: Afdichtballon met duwstang (1), 
slang (2) en stalen kabel (3) 
 

• Sluit een verbindingsslang (2) op de 
afdichtballon aan. 

• Haak de stalen kabel (3) in het oog van het 
klemsysteem van de afdichtballon in. 

• Verbind de duwstang (1) met de afdichtballon. 
Hiervoor het eindstuk van de duwstang door 
de opening van het klemsysteem tot aan de 
aanslag in de adapter steken. 

 
Afb. 70: Afdichtballon in de buis 
positioneren 
 

• Schuif de ballon met de duwstang tot op de 
gewenste positie in de buis. 

1 

2 

3 
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Afb. 71: Ventielblok met aansluitingen 
voor de Wöhler M 603, de luchtpomp en 
de afdichtballon 
 
 

1 Aansluiting luchtpomp 
2 Aansluiting slang voor het oppompen van de 
afdichtballon 
3 Aansluiting voor gasdoorvoer van de testballon 
4 Negatieve aansluiting voor het meetapparaat 
(met luchtuitlaat) 
5 Positieve aansluiting voor het meetapparaat 
6 Instelventiel 
 

 WENK! 
Het instelventiel kan na de meting door draaien 
worden geopend zodat de ballon wordt ontlucht. 

 

• Verbind de Wöhler M 603 met het ventielblok.  
• Verbind de op de afdichtballon aangesloten 

slang met de middelste aansluiting van het 
ventielblok (V2) en de luchtpomp met de 
aansluiting (V1). 

• Open de ventielen voor luchtpomp (V1) en 
afdichtballon (V2) en sluit het ventiel (V3). 

4 5 

V1 V2 V3 

6 
 

4 
 

3 
 

1 
 

1 
 2 

 

5 
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Afb. 72: Instellingen voor de 
dichtheidstest afvalwater  
 

• Schakel de Wöhler M 603 in en kies in het 
meetmenu “Afvalwater (EN 1610)”. 

De Wöhler M 603 toont de druk van de 
afdichtballon in het aanzicht voor de 
parameterinvoer. 

 
Afb. 73: Duwstang aftrekken 

• Pomp de afdichtballon met de handpomp tot 
aan de nominale druk van de afdichtballon op 
(afhankelijk van de ballon, 1.500 hPa bij de 
Wöhler-afdichtballon type 65 – 100 en 75 – 
150). 

 

 PAS OP! 
Pomp de afdichtballon nooit verder op dan tot op 
de op de ballon aangegeven nominale druk. 

• Sluit het ventiel V2 voor de afdichtballon. 
Na het oppompen is de ballon in de 
afvalwaterleiding gefixeerd. 
• Verwijder de duwstang van de ballon; hiervoor 

eerst aan de stalen kabel trekken en 
vasthouden en dan aan de duwstang trekken. 
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Afb. 74: Testballon positioneren 

 
Afb. 75: Stalen kabel inhaken 
 

• Plaats nu een testballon met gasdoorvoer in 
de pijp. Ga daarvoor als volgt te werk: 

• Verwijder de verbindingsslang van het ventiel 
en verbind hem met de testballon (op de 
blinde stop). Haak het vrije uiteinde van de 
stalen kabel in het oog van de testballon. 

 

 WENK! 
Op die manier wordt voorkomen dat de kabel- of 
slangeinden in de afvoerbuis verloren raken of 
vuil worden. 

 

stalen kabel 
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Afb. 76: Testballon met meetslang en 

slang naar de luchtpomp 

• Steek op het andere eind van de testballon 
weerom een slang om op te pompen en een 
meetslang. 

• Open het ventiel V2, breng de testballon op 
zijn plaats en pomp hem met de handpomp tot 
aan de nominale druk van de testballon op 
(afhankelijk van de ballon, 1.500 mbar bij de 
Wöhler-afdichtballon type 65 – 100 en 75 – 
150). 

• Sluit het ventiel V2. 
Het te controleren leidingtraject is nu volledig 
afgedicht.  

 
9.4.4 Default instellingen  

 
Afb. 77: Default instellingen 
dichtheidstest afvalwaterleiding 

• Schakel de Wöhler M 603 in. 
• Kies in het meetmenu M 603: Afvalwater 

(EN 1610). 
Het nevenstaande venster met de default 
instellingen voor de meting wordt geopend. 
• Tik op het veld “Drukverschil” als u de 

druksensor op nul wilt zetten. 
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Methode • Selecteer de toe te passen beproevings-
methode. 

Proc
edur

e 

Proefdru
k in 

mbar 

Toelaatba
ar 

drukverlie
s in mbar 

LA 10 2,5 
LB 50 10 
LC 100 15 
LD 200 15 

 

Bij de voorgegeven beproevingsmethodes LA, LB, 
LC en LD cf. DIN EN 1610 zijn de voor de 
beproevingsmethode vereiste parameters 
“proefdruk”, “meetduur” en “maximaal drukverlies” 
in het apparaat geprogrammeerd zodat ze ook in 
de beoordeling worden opgenomen (resultaat 
“OK” of resultaat “niet OK”).  
 

 WENK! 
Behalve de vier methodes volgens DIN EN 1610 
is ook de handmatige methode mogelijk, waarbij 
alle parameters door de gebruiker kunnen worden 
ingesteld. 

Diameter • Voer de pijpdiameter in. 

Lengte • Voer de pijplengte in. 

Volume De Wöhler M 603 berekent het pijpvolume 
automatisch aan de hand van de diameter en de 
lengte.  

Wanden • Kies of de wanden vochtig of droog zijn. 

Proefdruk, max. verlies,  
meetduur  
 

Voorgegeven cf. DIN EN 1610 

Stab.tijd De stabiliseringstijd is overeenkomstig DIN EN 
1610 voorgegeven, maar kan ook willekeurig 
worden veranderd.  

Oppompen Tot een proefdruk van 300 hPa kan de Wöhler 
M 603 de leiding automatisch via de ingebouwde 
pompen oppompen. Als dit niet gewenst wordt, 
kan de gebruiker ook handmatig lucht bijpompen. 
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9.4.5 Meting • Tik op de play-toets in de voetregel om de 
beproeving te starten. 

• Instelling: “Oppompen automatisch”: Het 
apparaat pompt tot de vooraf ingestelde 
proefdruk en de stabiliseringstijd begint. 
Vervolgens start het Wöhler 
drukmeetapparaat automatisch de meting. 

• Instelling “Oppompen handmatig”: De 
gebruiker pompt met een luchtpomp tot de 
vooraf ingestelde proefdruk op. Dan volgt de 
stabiliseringstijd. 

 
Afb. 78: Meetfase, meetverloop in een 
grafiek afgebeeld 
 

Na afloop van de stabiliseringstijd wisselt het 
apparaat automatisch naar de meetfase. Het 
drukverloop wordt nog altijd in de grafiek 
aangetoond, maar de achtergrond is vanaf het 
begin van de meetfase wit. 

 • Tik op de einde-toets als u de meting voor-
tijdig wilt beëindigen.  
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Na afloop van de meettijd of na voortijdige 
beëindiging van de meting verschijnt de skip-toets 
onder de grafiek. 
• Tik op de skip-toets om de resultaatweergave 

op te roepen. 
 

 WENK! 
Na het oproepen van de resultaatweergave 
bestaat er geen mogelijkheid meer om de grafiek 
te laten aantonen. 

 
Afb. 79: Meetresultaat dichtheidstest 
afvalwater 

Het resultaat is “OK” als het drukverlies onder het 
in DIN EN 1610 voorgeschreven maximaal 
toelaatbaar verlies ligt en de meettijd volledig in 
acht genomen is. 

 

• Tik op het printersymbool als u het 
meetresultaat op de Wöhler thermoprinter wilt 
afdrukken. 

In het display verschijnt een afdrukvoorbeeld.  
• Tik opnieuw op het printersymbool om de 

gegevensuitwisseling met de printer te starten.  

 In het meetgegevensmenu van de klant (zie 
gebruiksaanwijzing deel 2) verschijnt nu een 
slotsymbool achter het subitem “Afvalwater (EN 
1610)” zodat zichtbaar is dat deze meting al is 
uitgevoerd. 
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Loggermeting 

 
 

Met het menu-item “Loggermeting” is een 
continue registratie en grafische weergave van 
meetgegevens in het Wöhler drukmeetapparaat 
mogelijk. De volgende meetwaarden worden 
gelogd: 
drukverschil, interne temperatuur, temperatuur 1 
en 2 (alleen voor zover een externe 
temperatuurvoeler is aangesloten), absolute druk, 
relatieve vochtigheid 
• Kies in het meetmenu “Loggermeting”.  
• Stel het loginterval en het aantal metingen in 

door op het desbetreffende veld te tikken.  

Afb. 80: Instellen van meet-
interval en aantal metingen 
voor de loggermeting 
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Afb. 81: Invoerveld meetinterval 

Er verschijnt een invoervenster waarin het actieve 
veld een lichtblauwe achtergrond heeft.  
• Geef uw invoer via het cijferveld in. Daarbij 

worden de bestaande gegevens automatisch 
overschreven. 

Tik op een invoerveld om het te activeren of te 
deactiveren. 

 Het apparaat berekent aan de hand van de invoer 
de meetduur, de einddatum en de eindtijd.  
• Kies display “Aan” of “Uit” om ev. het 

accuvermogen te verlengen. 
 

 WENK! 
Als het display tussen de meetcycli moet worden 
uitgeschakeld, moet er ten minste een loginterval 
van 20 seconden zijn ingesteld. 
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• Tik op de play-toets in de voetregel om de 
loggermeting te starten. 

 

 WENK! 
Let erop bij langere metingen met netstroom te 
werken! 

 
In het display verschijnt een grafiek met de 
weergave van de opgetekende waarden. 
Met de pijltoetsen naast de huidige meetwaarde 
kunt u de meetgrootheid kiezen. 
Na afloop van de ingestelde meettijd verschijnen 
in de voetregel de volgende 3 iconen: 
• Tik op de pijltoetsen om het meetkanaal te 

wijzigen. 
U hebt zo de mogelijkheid om het grafisch verloop 
van alle opgetekende meetgegevens nog eens te 
bekijken. 
 

 

• Tik op het “herstarten”-icoon om een nieuwe 
loggermeting te starten. 

 

• Tik op het printersymbool om eerst het 
afdrukvoorbeeld en vervolgens de afdruk te 
starten.  

 

• Tik op het opslagsymbool als u de 
meetgegevens onder een klant wilt opslaan.  

• Leg hiervoor de klant aan zoals in de 
gebruiksaanwijzing deel 2 beschreven. 

Afb. 82: Weergave van het 
meetverloop tijdens het loggen 
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10 Live-meting 

 
 

Met het menu-item “Live-meting” kan een 
eenvoudige drukverschilmeting worden 
uitgevoerd. Alle actueel gemeten gegevens 
worden aangetoond. De meetgegevens worden 
iedere seconde geactualiseerd. 
 

 WENK! 
Temperatuur 1 en temperatuur 2 worden alleen 
aangetoond als de bijbehorende 
temperatuurvoelers voor de externe temperatuur 
zijn aangesloten. 

 

 WENK! 
De relatieve vochtigheid is afhankelijk van de 
temperatuur. Als er een temperatuurvoeler op de 
aansluiting “Temperatuur 2” is aangesloten 
corrigeert het meetapparaat de intern gemeten 
vochtigheid op basis van de extern gemeten 
temperatuur en toont de gecorrigeerde 
vochtigheidswaarde aan.  

 
Er worden zowel gegevens van de Wöhler M 603 
alsook van de verbonden Wöhler SC 660-
apparaten aangetoond.  
Om een Wöhler SC 660 met de Wöhler M 603 te 
verbinden gaat u te werk zoals in hoofdstuk 7 
beschreven.  
• Tik in de voetregel op het grafieksymbool om 

de grafische meetwaardenweergave op te 
roepen. Daar kunt u met de pijltoetsen naast 
de weergave van de huidige meetwaarde 
tussen de verschillende meetwaarden 
wisselen. 

• Om van de grafische weergave weer naar de 
numerieke meetwaardenweergave terug te 
keren tikt u op de terug-pijl in de kopregel.  

• Tik in de voetregel op de stop-toets om de 
live-meting te beëindigen.. 

Afb. 83: Weergave van de 
actuele meetwaarden  



Live-meting 
 

84 

 

• Bij gestopte meting tikt u in de voetregel 

 

• op het printer-icoon om het afdrukvoorbeeld 
en vervolgens de afdruk op de thermoprinter 
te starten. 

 

• op de play-toets om de live-meting voort te 
zetten. 

 

• op het opslag-icoon om de actueel gemeten 
gegevens bij een klant op te slaan, zie 
gebruiksaanwijzing deel 2. 

 

 
 

• op het display-icoon om het aanzicht voor de 
displayconfiguratie op te roepen. Voor de 
displayconfiguratie zie gebruiksaanwijzing 
deel 2, hoofdstuk 2. 

Displayconfiguratie Hier kan de gebruiker de meetwaardenweergave 
naar zijn wensen configureren: 
• Tik op “Wijzigen” om het nevenstaande 

aanzicht op te roepen. 
• Tik in de linkerkolom (display) op de toets met 

de meetgrootheid die niet meer op deze 

Afb. 84: Gestopte live-meting 
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positie in het display moet verschijnen. 
De toets heeft nu een lichtblauwe achtergrond. 
• Tik vervolgens in de rechterkolom (signalen) 

op de meetgrootheid die de geselecteerde 
grootheid in de linkerkolom moet vervangen.  

De aangetikte meetgrootheid neemt nu de positie 
van de lichtblauw gemarkeerde toets in het 
display over. 
• Om de eenheid te veranderen tikt u in de 

linkerkolom (display) meermaals na elkaar op 
de toets waarvan de eenheid moet worden 
veranderd.  

 

 WENK! 
Niet bij alle meetwaarden kunnen de eenheden 
uitgekozen worden. 

 

De toetsen in de voetregel hebben de volgende 
functies:  

Afb. 85: Configuratie van het display 
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11 Leidinglokalisatie Met de Wöhler M 603 in combinatie met de  
Wöhler L 200 Locator is het mogelijk om een 
buisleiding van metaal te lokaliseren. Hiervoor 
geeft de Wöhler M 603 een sinusvormig signaal 
met een frequentie van 9,2 kHz op de leiding. De 
Wöhler L 200 Locator ontvangt het signaal. Een 
cursor in het display van de Wöhler L 200 evenals 
een akoestisch signaal maken het dan mogelijk 
om het verloop van de leiding precies te 
lokaliseren. 
 
 

 
Afb. 86: Aansluitingen voor de leidinglokalisatie 

 

 1 Lokalisatiekabel voor leidinglokalisatie 
2 Contactklem klein 
3 Contactklem groot 

2 

1 

3 

lokalisatie  
mogelijk 

lokalisatie niet 
mogelijk 
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11.1.1 Voorbereiding Om de buis te kunnen lokaliseren moet deze deel 
uitmaken van de stroomkring die zich tussen de 
beide lokalisatiekabels van de Wöhler M 603 
bevindt. Om de stroomkring te vergroten kan bij 
geaarde buisleidingen ook de aardverbinding van 
de elektrische huisinstallatie mee worden gebruikt. 
De stroomkring bestaat dan uit de te lokaliseren 
buisleiding en de aardverbinding.  
Uitlopers die van de stroomkring aftakken kunnen 
niet gelokaliseerd worden.  
• Verbind de Wöhler M 603 met buis en 

contactdoos zoals in de nevenstaande afb. 87 
getoond. Zorg ervoor dat er een stroomkring 
met zo groot mogelijke reikwijdte ontstaat.  

• Sluit dus de Wöhler M 603 zo ver mogelijk 
verwijderd aan van de plek waar de te 
lokaliseren leiding geaard is, zie afb. 87, 
voorbeeld B. Gebruik als aansluitpunten bijv. 
een waterkraan en een contactdoos in de 
buurt. 

  

 WENK! 
Als het apparaat zoals in het voorbeeld A direct in 
de verwarmingsruimte is aangesloten, is de 
stroomkring zeer klein en omvat deze de te 
lokaliseren buis niet. Een lokalisatie is dan alleen 
op het korte buisstuk mogelijk dat deel uitmaakt 
van de stroomkring. 
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Afb. 87: Aansluitvoorbeelden voor de buisleidinglokalisatie. Aanbevolen wordt voorbeeld B. 
 

 Als de leiding correct geaard is, gaat u als volgt te 
werk - zie afbeelding 86:  
• Verbind de lokalisatiekabel met de USB-C-

aansluiting van de Wöhler M 603. 
• Verbind de twee vrije zijden van de 

lokalisatiekabel met de grote contactklem. 
• Steek de klem vervolgens op de buis om 

contact te maken. 
• Verbind het andere eind van de kabel met de 

kleine contactklem en klem deze op de 
randaarde in de contactdoos. 
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Als de leiding niet geaard is gaat u als volgt te 
werk:  
• Verbind de lokalisatiekabel met de USB-C-

aansluiting van de Wöhler M 603. 
• Verbind de twee vrije zijden van de 

lokalisatiekabel elk met een grote 
contactklem. 

• Klem beide klemmen vervolgens op de buis 
om contact te maken, met name daar waar de 
buis in de muur verdwijnt en daar waar hij 
weer tevoorschijn komt. Het buistraject tussen 
de klemmen kan dan gelokaliseerd worden. 

11.1.2 Lokalisatie 

 
Afb. 88: Menu leidinglokalisatie 

• Kies in het meetmenu “Locatie van de lijn”. 
• Activeer de leidinglokalisatie zodat er een 

signaal op de leiding wordt gegeven. 
• Lokaliseer de leiding met de Wöhler Locator 

L 200 volgens de gebruiksaanwijzing van de 
Locator.  
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