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1 Algemene informatie 
1.1 Ingebruikname bij 

levering met optionele 
accu 

 
Afb. 1:  
Onderkant accumodule Wöhler SC 602 

Als uw apparaat met een accu en niet met 
batterijen wordt gebruikt (optioneel), dan is bij 
levering de transportbeveiliging ingesteld zodat 
het apparaat niet kan worden ingeschakeld. 
• In dat geval opent u het accuvak aan de 

achterkant van het apparaat. 
• Zet de kleine zwarte hendel onderaan de 

accumodule van de off-stand in de on-stand. 
Deze procedure is alleen voor de eerste 
ingebruikname nodig.  

1.2 Toelichting bij de 
gebruiksaanwijzing 

Deze gebruiksaanwijzing maakt een veilige 
bediening van de Wöhler Smart Connect SC 660 
mogelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing 
daarom altijd zorgvuldig.  
De Wöhler SC 660 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. 
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1.4 Gebruik volgens de 
voorschriften  

De Wöhler SC 660 is voor drukmetingen tot 
60 bar bij waterleidingen en airconditioning-
apparaten alsook voor het meten van de 
buistemperatuur geschikt. 
In combinatie met de app Wöhler Smart Connect 
of met het drukmeetapparaat Wöhler 603 is de 
Wöhler SC 660 geschikt voor dichtheidsmetingen 
van drinkwaterinstallaties cf. DIN EN 806-4.  

1.5 Basisuitrusting Apparaat Omvang van de levering 

Wöhler SC 660 Smart Connect 
druktransmitter 

 

1.6 Accessoires voor 
metingen aan 
waterleidingen en 
airconditioningsysteme
n 

Apparaat Omvang van de levering 

 
Artikel 8841 

Haaks verloop 1/4" SAE 90° 

 
Artikel 8843 

Hogedrukstop G½ BU 1/4" 
SAE 
Muurplaat 

 
Artikel 8856 

Meetadapter G¾ BI 1/4" 
SAE 
Tapkraan 
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Artikel 8857 

Meetadapter G3/8 BU 1/4" 
SAE 
Haakse afsluiter 

 
Artikel 11178 

Meetadapter M22x1 BI 1/4" 
SAE 
Doucheslang 

 
 
Artikel 11179 

Meetadapter M24x1 BU 1/4" 
SAE 
Perlator 
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Artikel 62616 

Tangtemperatuurvoeler type 
K met 1,5 m snoer 

 
Artikel 62694 

Aansluitventiel 1/4" SAE, 
voor metingen aan 
airconditioningsystemen 

Artikel 62611 Reservepakkingen 1/4" SAE 
voor haaks verloop en 
drukaansluiting Wöhler SC 
660 
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1.7 Handriem 

 
Afb. 2: Bevestiging van de handriem 
onder het batterijvak 
 

De Wöhler SC 660 wordt met een handriem 
geleverd. Als u de handriem wilt gebruiken, 
monteert u deze als volgt: 
• Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant 

van het apparaat. 
• Haak de riem aan het haakje onder de 

batterijen in. 
• Sluit het batterijdeksel. 

1.8 Transport 
 PAS OP! 

Door verkeerd transport kan het apparaat 
beschadigd raken! 

Om transportschade te voorkomen moet het 
apparaat in de daarvoor voorziene tas of in de 
accessoirekoffer worden getransporteerd.  

1.9 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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1.10 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 Veiligheids-
aanwijzing  WAARSCHUWING! 

Let bij het aansluiten van de Wöhler SC 660 op de 
leiding op een vaste schroefverbinding: gevaar 
voor verwondingen door media onder hoge druk. 

  

 PAS OP! 
Het apparaat na de meting aan een waterleiding 
in elk geval vorstvrij bewaren omdat er zich water 
in het apparaat kan bevinden. 

 

mailto:info@woehler.de


Specificatie 
 

10 

3 Specificatie 
3.1 Meetwaarden 
Relatieve druk 
(drukverschil t.o.v. de 
omgevingsdruk) 
 

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik -1 bar tot 60 bar 

Toelaatbare 
overbelasting 

65 bar 

Nauwkeurigheid < 3 % van de 
meetwaarde, in het 
bereik +/- 1 bar beter 
dan 0,03 bar 

Resolutie 0,01 bar 
 

Temperatuur, intern  Beschrijving Gegevens 

Meetbereik -20 °C tot 60 °C 

Nauwkeurigheid < ± 1 °C 

Resolutie 0,1 °C 
 

Temperatuur, extern 
bijv. met externe temperatuur-
voeler type K 
 

Beschrijving Gegevens 

Meetbereik Wöhler 
SC 660 

-20,0 °C tot +800,0 °C 

Toepassingsbereik 
tangtemperatuur-
voeler  

-20,0 °C tot +120,0 °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 
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Vochtigheid  Beschrijving Gegevens 

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

Nauwkeurigheid ± 5 % RV  

Reactietijd tot 180 min. 

Resolutie 0,1 % RV 
 

Omgevingsdruk  Beschrijving Gegevens 

Meetbereik 300 hPa tot 1100 hPa 

Nauwkeurigheid ± 2 hPa 

Resolutie 0,1 hPa 
 

 
3.2 Berekende waarden 
(alleen in combinatie met de 
Wöhler Smart Connect app) 

Berekende 
grootheid 

Berekening 

Drukeenheden Omrekening in hPa, kPa, 
MPa, mbar, bar, inWC, psi, 
mH2O, inHg 
overeenkomstig de 
algemeen geldende 
omrekeningsvoorschriften. 

Temperatuur-
eenheden 

Omrekening van °C in °F 
overeenkomstig het 
algemeen geldende 
omrekeningsvoorschrift 
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3.3 Logfunctie 
(alleen in combinatie met de 
Wöhler Smart Connect app) 

Beschrijving Gegevens 

Omvang 9000 metingen, elk 
met druk- en 
vochtigheidsmeetwaar
de alsook 2 
temperatuurmeetwaar
den (bij ingestoken 
externe voeler), 
kunnen in het intern 
geheugen worden 
opgeslagen. 

Bluetooth-
gegevensuitwisseling 

Onlinegegevens, 
permanent, al tijdens 
de registratie 

Aftastintervallen Naar keuze in het 
bereik tussen 1 
seconde en 24 h  
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3.4 Technische gegevens 
 Beschrijving Gegevens 

Voeding 2 batterijen 
1,5 V, AA LR6 

Voeding 
(optioneel) 

Lithiumpolymeeraccu 3,7 V, 700 mAh,  
oplading via USB-C-kabel 

Laadcycli accu 
(optioneel) 

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

Laadtijd accu 
(optioneel) 

4 h 

Gebruiksduur accu 
(optioneel) 

38 h 

Automatische  
uitschakeling 

Na 1 uur  
(kan in de instellingen gedeactiveerd worden) 

Opslagtemperatuur 
 

Nieuw apparaat 

 
 
-20 °C tot + 50 °C 

Apparaat na meting 
aan een waterleiding  

+5 °C tot +50 °C 
(Apparaat in elk geval vorstvrij bewaren omdat er zich water 
in het apparaat kan bevinden.) 

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

Gewicht  200 kg  

Afmetingen 173 x 47 x 29 mm  

Gegevens-
uitwisseling 

Bluetooth met de Wöhler Smart Connect app  
Bluetooth met de Wöhler M 603 
Infrarood met de printer 
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4 Constructie en functies 
4.1 Meetapparaat 

 
 
 
 

Afb. 3: Wöhler SC 660 Smart Connect 

3 

7 (achterkant) 

6 

5 

1 

2 

4 
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Nummer Functie 

1 Bedieningstoets 

2 USB-C-oplaadpoort (optioneel, alleen bij gebruik met 
accu) 

3 Display 

4 Infraroodinterface voor de thermoprinter 

5  Drukaansluiting 

6 Stekkeraansluiting voor externe temperatuurvoeler of  
-tang NiCr-Ni (type K) 

7 Batterijvak aan de achterkant van het apparaat 

 
 
 

Bedieningstoet
s (1) 

Druk op de 
toets 

Functies 

 

Lang Aan/uit 

Kort Druksensor op nul zetten 

Dubbelklik Meetwaarden op thermoprinter afdrukken 
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4.2 Display 
 Na het inschakelen zet het apparaat enkele 

seconden lang de druksensor op nul.  
 

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

Daarna verschijnt de meetaanwijzing. 
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 Kopregel: 
- Draadloze verbinding via bluetooth met 

de Wöhler Smart Connect app of met het 
drukmeetapparaat Wöhler M 603 
knipperend: klaar voor verbinden 

 permanent: verbinding bestaat 
 

 WENK! 
In het display knippert het verbindingsicoon als er 
nog geen verbinding met de app of met de Wöhler 
M 603 is opgebouwd. Zodra de verbinding is 
opgebouwd brandt het verbindingsicoon 
permanent en er verschijnt ook een bluetooth-
icoon. 

 
Batterijstandaanwijzing: 

- Streepjes: hoge batterijspanning 
-  Knipperend: zeer lage batterijspanning  

Hoofddisplay (middelste regel): 
- Actueel gemeten relatieve druk of 

omgevingsdruk (keuze via Wöhler Smart 
Connect app, default instelling: relatieve 
druk)  

- Eenheden kunnen via de Wöhler Smart 
Connect app gekozen worden.  

Voetregel: 
- Intern gemeten temperatuur of 
- Extern gemeten temperatuur bij 

aangesloten externe temperatuurvoeler  
- Meer keuze via Wöhler Smart Connect 

app: relatieve luchtvochtigheid  

Afb. 4: Meetaanwijzing 
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5 Instellingen • Voer meteen na het inschakelen, zodra het 
batterijsymbool op het display is verschenen 
en voor de meetwaardenaanwijzing verschijnt, 
een dubbelklik met de bedieningstoets uit.  

Zo komt u in de instellingsmodus. 
 

5.1 Keuze van de 
drukeenheid 

In het display verschijnt “Press unit”. 
• Om de drukeenheid te selecteren drukt u even 

op de bedieningstoets.  
Achtereenvolgens verschijnen de drukeenheden 
mbar, bar, inWC, psi, mmH2O, mH2O, inHG, Pa, 
hPa, kPa en MPa 
• Met een dubbelklik neemt u de gewenste 

eenheid over.  
  

5.2 Keuze van de druk-
resolutie 

In het display verschijnt “reso” (resolution). 
U kunt nu de aangetoonde resolutie voor de druk 
instellen. De resolutie heeft betrekking op de eerder 
gekozen drukeenheid. Er is keuze tussen 3 
verschillende resoluties. 
• Druk kort op de bedieningstoets om de 

gewenste resolutie te selecteren. 
• Bevestig uw keuze met een dubbelklik. 
 

5.3 Keuze van de 
temperatuureenheid 

In het display verschijnt “Temp. unit”. 
U kunt nu de temperatuureenheid °C of °F kiezen.  
• Druk kort op de bedieningstoets om tussen °C 

en °F te wisselen. 
• Bevestig uw keuze met een dubbelklik. 

5.4 Displayverlichting  
aan-/uitzetten 

In het display verschijnt “Light on”. 
• Druk kort op de bedieningstoets om de 

achtergrondverlichting uit- of weer in te 
schakelen.   

• Bevestig uw keuze met een dubbelklik. 
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5.5 Automatische 
uitschakelfunctie 
deactiveren 

In het display verschijnt “Auto Off”. 
Het apparaat wordt na een uur automatisch 
uitgeschakeld als er niet op een toets werd gedrukt. 
Deze Auto-Off-functie kan hier gedeactiveerd 
worden.  
• Druk even op de bedieningstoets om tussen 

“Auto Off” (automatische uitschakeling 
geactiveerd) en “Ever ON” (automatische  
uitschakeling gedeactiveerd) te wisselen. 

• Bevestig uw keuze met een dubbelklik. 
Vervolgens wisselt het display weer voor een paar 
seconden naar het startbeeld en vervolgens naar de 
meetmodus.  
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6 Aansluitcomponenten water 

 
Afb. 5: Aansluiting met meetadapter  
(art. nr. 8856) 

• Voor de aansluiting op een tapkraan schroeft u 
een passende meetadapter (art. nr. 8856 of 
8857) op de drukaansluiting van het apparaat 
(zie Afb. 3, deel 5).  

 
Afb. 6: Aansluiting met haaks verloop 
90° (art. nr. 8841)  

• Voor een betere toegankelijkheid of 
afleesbaarheid kunt u bovendien het haaks 
verloop 90° (art. nr. 8841) gebruiken. 
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Afb. 7: Aansluiting met haaks verloop 
90° (art. nr. 8841) 

• Bij een ruwbouw hebt u de mogelijkheid om het 
meetapparaat achter de muurplaat op de 
leiding aan te sluiten. Voor een betere 
toegankelijkheid of afleesbaarheid kunt u ook 
het haaks verloop 90° (art. nr. 8841) gebruiken. 

 

7 Drukbeproevingen 
aan waterleidingen 
“Water” (Wöhler SC 
660) 

Verbind het apparaat met de Wöhler SC 660 app 
zoals in de app-handleiding beschreven. Kies het 
menu “Water”. 
 
 

 • Roep het menu “Drukbeproeving” op.  
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Afb. 8: Default instellingen 
drukbeproevingen aan waterleidingen 
met water 

• Sluit een temperatuurmeettang op de Wöhler 
SC 660 aan en meet de temperatuur van de 
waterleidingbuis. 

• Tik in de app op de temperatuurwaarde 
“Mediatemperatuur” en voer de gemeten 
temperatuur vervolgens als mediatemperatuur 
in de app in. 

• Tik op het blauwe veld 
“Omgevingstemperatuur” om de gemeten 
temperatuurwaarde over te nemen of tik op 
het veld van de temperatuurwaarde om deze 
in te voeren. 

• Voer de gewenste beproevingsdruk, de 
stabilisatieduur en de meetduur in als u de 
defaultwaarden wilt veranderen. 

• Tik op het icoon voor het op nul zetten als u 
de druksensor op nul wilt zetten. 

• Tik op “Meting starten”.  

 
Afb. 9: Weergave van het drukverloop 
tijdens de meting 

• Breng de waterleiding op de gewenste 
beproevingsdruk. 

• Daarop volgt de stabilisatiefase.  
• Na afloop van de stabilisatiefase start 

automatisch de meting. Tijdens de meting kan 
het drukverloop in een grafiek worden 
gevolgd.  
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Afb. 10: Resultaatweergave 
drukbeproeving met water 

• Na afloop van de meting verschijnt de 
resultaatweergave. 

 
Afb. 11: PDF-protocol 

• Tik op “PDF genereren” als u een PDF-
protocol van de drukmeting wilt genereren. 

 

 WENK! 
Als u met de Adobe Reader werkt kunt u het PDF-
protocol meteen op het display ondertekenen. 

• Tik in de PDF op de Delen-knop in de 
voetregel als u het protocol wilt verzenden of 
opslaan. 
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8 Aansluiting meting van de leidingtemperatuur 

 
Afb. 12: Meten van de 
leidingtemperatuur 

• Om de leidingtemperatuur te meten sluit u de 
tangtemperatuurvoeler op de onderkant van de 
Wöhler SC 660 aan, zie Afb. 3, nr. 1. 
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9 Aansluiting airconditioning en koelsystemen 

 
Afb. 13: Aansluitventiel (art. nr. 62694) 
met meetaansluiting verbonden  

• Voor de drukmeting bij koelsystemen gebruikt 
u het Wöhler aansluitventiel art. nr. 62694. 

 

 WENK! 
Het aansluitventiel zorgt ervoor dat het 
koelmiddelverlies tijdens de meting tot een 
minimum wordt beperkt. 

 
• Schroef het aansluitventiel op de 

meetaansluiting. 
 

 
Afb. 14: Wöhler SC 660 op koelsysteem 
aangesloten 

• Schroef de Wöhler SC 660 stevig op de 
buitendraad van het aansluitventiel zodat de 
kringloop weer gesloten is.  

• Schroef de blauwe kartelschroef zover in tot 
het Schraderventiel van de meetaansluiting 
geopend is.  

• Schroef de blauwe kartelschroef na de meting 
weer naar buiten zodat het ventiel van de 
meetaansluiting weer sluit en er bij de 
demontage van het Wöhler-aansluitventiel 
geen koelmiddel ontsnapt.  

Voorbeeld  
meetaansluiting  
koelsysteem 



Voeding 
 

26 

10 Voeding 
De batterijstand wordt boven in het display van het apparaat door het batterijsymbool 
aangetoond. Ga bij een lage batterij- of accuspanning als volgt tewerk. 
 
10.1 Batterij vervangen • Schakel het apparaat uit. 

• Verwijder de batterijafdekking aan de 
achterkant. 

• Vervang de batterijen door 2 nieuwe batterijen 
1,5 V AA LR6. 

• Let daarbij op de correcte polariteit 
overeenkomstig het opschrift in het batterijvak.  

10.2 Accu laden (optioneel) • Laad het apparaat via de USB-C-oplaadpoort, 
zie Abb. 3. 

• Tijdens het laden brandt de led naast de 
oplaadpoort geel, na afloop van het laden 
brandt de led groen. 

11 Onderhoud 
 Om een probleemloos functioneren van de 

Wöhler SC 660 te kunnen garanderen, moet het 
apparaat regelmatig worden onderhouden:  

11.1 Onderhoudslijst Interval Onderhoudstaak 

Indien nodig (gebruiker) Reiniging van de 
behuizing en de 
drukaansluiting met een 
vochtige doek  

1x jaarlijks (fabriek) Apparaat voor controle 
en ijking naar een van 
onze servicepunten 
opsturen. 
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12 Accessoires 
Sondes en voelers  

Tangtemperatuurvoeler type K met 1,5 m snoer Best.-nr. 62616 

Aansluitadapter waterleiding  

Haakse adapter 90°  Best.-nr. 8841  

Hogedrukstop met buitendraad Best.-nr. 8843 

Meetadapter G3/4 BI 1/4" SAE voor tapkraan Best.-nr. 8856 

Meetadapter G3/8 BI 1/4" SAE voor haakse afsluiter Best.-nr. 8857 

Meetadapter M22x1 BI 1/4" SAE voor doucheslang Best.-nr. 11178 

Meetadapter M24x1 BU 1/4" SAE voor perlator Best.-nr. 11179 

Aansluitadapter airco/koelsysteem  

Aansluitventiel 1/4" Best.-nr. 62694 

Extra’s  

Wöhler TD 100 snelle thermische printer Best.-nr. 4160 

Thermisch papier, 10 rollen Best.-nr. 4145 

Accu voor Wöhler SC 603 en DM 602 Best.-nr. 8839 
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13 Garantie en dienst na verkoop 
13.1 Garantie wordt op al zijn functies getest en verlaat de 

fabriek enkel na een uitgebreide 
kwaliteitscontrole. De eindcontrole wordt 
gedetailleerd in een testrapport geregistreerd en 
meegeleverd met elk toestel. 
Bij deskundig gebruik bedraagt de 
garantieperiode op het Wöhler meetapparaat voor 
elk Wöhler SC 660 Smart Connect twaalf 
maanden vanaf de verkoopdatum. Uitgezonderd 
van deze garantie zijn accu’s en schade aan de 
druksensor, die door overbelasting worden 
veroorzaakt.  
Deze garantie vervalt als er reparaties en 
modificaties aan het apparaat zijn verricht door 
een derde, niet gemachtigde dienst. 

13.2 Service na verkoop 
 

Wöhler vindt Service na verkoop heel belangrijk. 
Daarom kunt u ook nog bij Wöhler terecht 
wanneer de garantieperiode al verlopen is. 
• U kunt de Wöhler IQ 300 naar ons 

terugsturen. Wij repareren de Wöhler IQ 300 
binnen een paar dagen en sturen hem naar u 
terug. 

• Per telefoon staan onze technici voor vragen 
en hulp graag ter beschikking. 
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14 Conformiteitsverklaring 
De producent:  

 
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
 
Productnaam: Wöhler SC 660 Smart Connect 
 
overeenkomen met de fundamentele voorschriften in de richtlijnen betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische 
compatibiliteit (2014/30/EU) en 2014/30/EU. 

Ter beoordeling van het product ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit 
werden de volgende normen in acht genomen: 
 
 
 
EN 55011:2016 + A1:2017 
EN 55032:2015 
EN 61000-4-2:2009 
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010  
 

Bad Wünnenberg, 04.07.2022 

 
Dr. Stephan Ester, Geschäftsführer/Managing Director 
 
 

 


	1 Algemene informatie
	1.1 Ingebruikname bij levering met optionele accu
	1.2 Toelichting bij de gebruiksaanwijzing
	1.3 Opmerkingen in de gebruiksaanwijzing
	1.4 Gebruik volgens de voorschriften 
	1.5 Basisuitrusting
	1.6 Accessoires voor metingen aan waterleidingen en airconditioningsystemen
	1.7 Handriem
	1.8 Transport
	1.9 Afvalverwijdering
	1.10 Fabrikant
	3  Specificatie
	3.1 Meetwaarden
	3.4 Technische gegevens

	4  Constructie en functies
	4.1 Meetapparaat
	4.2  Display

	6  Aansluitcomponenten water
	8  Aansluiting meting van de leidingtemperatuur
	10  Voeding
	11 Onderhoud
	12 Accessoires
	13 Garantie en dienst na verkoop
	14  Conformiteitsverklaring

