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1 Informacje ogólne 

1.1 Informacje odnośnie 
instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi Państwu 
bezpieczną obsługę urządzenia do badania 
ciśnienia Wöhler DP 600. Należy ją zachować.  

Urządzenia do badania ciśnienia Wöhler DP 600 
powinno być obsługiwane tylko przez  fachowy 
personel, w celu do tego przeznaczonym. 

Za szkody powstałe na skutek niezastosowania 
się do niniejszej instrukcji obsługi nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności. 

1.2 Wskazówki w instrukcji 
obsługi  OSTRZEŻENIE! 

Oznacza wskazówki, niezastosowanie się do 
których może spowodować niebezpieczeństwo 
zranienia lub śmierci. 

 

 UWAGA! 
Wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Oznacza wskazówki i inne pożyteczne informacje.

1.3 Stosowanie zgodne z 
przeznaczeniem 

Urządzenie pomiarowe jest przeznaczone do 
pomiarów szczelności wszystkich systemów 
spalinowych wymienionych w EN 1443. W tym 
celu mierzy się strumień objętości powietrza który 
jest konieczny do utrzymania testowego ciśnienia 
(badanie szczelności). 

Poza tym urządzenie jest przeznaczone do 
przeprowadzania testu 4 Pa mającego na celu 
kontrolę wartości granicznych podciśnienia, w 
prosty sposób, według szczegółowej procedury 
zgodnie z arkuszem G 625 (2009) DVGW. Do 
tego celu nie potrzeba żadnych dodatkowych 
urządzeń pomiarowych. 

Urządzenie pomiarowe może także służyć do 
określania szczelności kominków.  Podstawę 
pomiarów stanowią zatwierdzone wytyczne do 
kominków zależnych od powietrza w 
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pomieszczeniu, opublikowane przez Niemiecki 
Instytut Techniki Budowlanej w lipcu 2002 roku. 

Każde inne zastosowanie jest uważane za 
niezgodne z przeznaczeniem. 

1.4 Wyposażanie 
podstawowe 

Urządzenie Co zawiera zestaw

Wöhler DP 600 Urządzenie do 
badania szczelności 

Kabel zasilający 

Adapter 0,3 

Adapter 3,0 
 

1.5 Transport 
 UWAGA! 

Niewłaściwy transport może doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia! 

Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie urządzenie 
powinno być zawsze transportowane w 
przeznaczonej do niego walizce. 

Walizkę można zakupić osobno lub w zestawie z 
urządzeniem. 

1.6 Usuwanie odpadów 

Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać do 
odpadów domowych, lecz należy się ich pozbyć w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
środowiskowymi. 

Zużyte akumulatory należą do odpadów 
specjalnych i należy je w celu utylizacji oddać do 
przewidzianych do tego miejsc składowania. 

1.7 Adres producenta Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41 

D-33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 7396-250 
E-Mail: mgkg@woehler.de 

 



Dane techniczne 

 

6 

2 Dane techniczne  

 Pomiar ciśnienia

Zakres pomiaru 0 do 7000 Pa 

Rozdzielczość 0,1 Pa 
od 0,0 do 900,0 Pa 

1 Pa powyżej 900 Pa 

Dokładność ± 0,5 Pa, ± 2,5 % 
wartości pomiaru 

 

 WSKAZÓWKA! 
Wszystkie dane dla wartości 
strumienia objętości powietrza 
odnoszą się do napięcia 
znamionowego 230V. Przy 
niższym napięciu maksymalne 
wartości strumienia objętości 
mogą być niższe 

Strumień objętości powietrza bez adaptera 

Zakres pomiaru 0,0 do 200,0 Nm³/h  

Rozdzielczość 0,1 Nm³/h 

Dokładność ± 2,5 Nm³/h, 
 ± 5 % wart. pomiaru 

Strumień objętości powietrza z adapterem 
3,0 

Zakres pomiaru 0,00 do 10,00 Nm³/h  

Rozdzielczość 0,01 Nm³/h 

Dokładność ± 0,05 Nm³/h, 
 ± 5 % wart. pomiaru 

Strumień objętości powietrza z adapterem 
0,3 

Zakres pomiaru 0,10 do 18,00 NL/min 
(0,006 do 1,080 m3/h) 

Rozdzielczość 0,01 NL/min 

Dokładność ± 0,05 NL/min, 
 ± 5 % wart. pomiaru 
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 Dane ogólne 

Zasilanie 110 do 230 V, 
50 do 60 Hz  

Temperatura pracy 5 °C do 40 °C 

Temperatura 
przechowywania 

-20 °C do +50 °C 

Wymiary 33 x 36 x 15 cm  

Ciężar 

(bez akcesoriów) 

9,2 kg 
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3 Budowa i funkcje 

3.1 Funkcje urządzenia 

Rys. 1: Elementy urządzenia 

 

1 Przycisk Włącz/Wyłącz 

2 Podłączenie do zasilania 
sieciowego 

3 Bezpiecznik  
(bezpiecznik T10, 250 V) 

4 Przyłącze do ciśnienia 
testowego (nadciśnienie) z 
końcówką wtykową 

5 Przyłącze do ciśnienia 
różnicowego (podciśnienie) 
końcówką z wężem 

6 Interfejs podczerwieni do 
komunikacji z drukarką 
termiczną Wöhler TD 100 

7 Port USB 

8 Kolorowy wyświetlacz 

9 Klawiatura 

10 Przyłącze powietrza – nadciśnienie bez 
adapterów 

11 Przyłącze powietrza – podciśnienie  

12 Uchylny uchwyt 

13 Przycisk do ustawiania uchwytu (po 
obu stronach) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 
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3.2 Adapter 

Rys. 2: Adapter 0,3 

Wöhler DP 600 dysponuje bardzo szerokim 
zakresem pomiarowym strumienia objętości 
powietrza. Aby zachować dokładność pomiaru 
podaną w specyfikacji potrzebne są dwa 
adaptery. 
  

 WSKAZÓWKA! 
Urządzenie pomiarowe nie rozpoznaje samo 
automatycznie, czy adapter jest założony czy też 
nie. 

 

Do pomiarów z zastosowaniem niewielkich 
wielkości strumieni objętości np. w instalacjach 
spalinowych typu P + H do przyłącza powietrza  
(nadciśnienie, Rys. 1, Nr 10) należy stosować 
adapter 0,3. 

Rys. 3: Adapter 3,0 

Do pomiarów z zastosowaniem strumieni 
objętości od 0,00 do 10,00 Nm³/h np. przy 
sprawdzaniu szczelności pieców do przyłącza 
powietrza (nadciśnienie, Rys. 1, Nr 10) należy 
stosować adapter 3,0.  

 Do pomiarów typu N z zastosowaniem strumieni 
objętości od 0 bis 200 m3/h nie potrzeba żadnego 
adaptera. 
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3.3 Budowa wyświetlacza 

Wöhler DP 600 posiada kolorowy wyświetlacz o 
przekątnej 6 cm. Dzięki zastosowaniu technologii 
OLED jest on bardzo czytelny niezależnie od kąta 
patrzenia oraz bardzo jasny.  
 
Urządzenie DP 600 obsługuje się za pomocą 4 
wielofunkcyjnych przycisków.  

  
ESC/ 
Wyjście 

Przewijanie/zmiana 
wartości 

OK / 
Dalej / 
STOP
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 Wyświetlacz przedstawia status, menu (tryb) oraz 
obszar odczytu. Po lewej stronie w górnej linii 
wyświetlany jest aktualny tryb pomiarowy 
względnie wybrany punkt menu.  
Po prawej stronie w górnej linii znajduje się okienko 
statusu. Pokazuje ono datę, godzinę a także status 
diagnozy systemu. 
Obszar odczytu danych wyświetla dane pomiarowe
i elementy menu.  
Dostępne menu znajduje się w dolnym obszarze 
wyświetlacza. Skład się ona z trzech pól. 

 

Tryb pomiarowy Data i godzina Status diagnozy systemu

Rys. 4: Wyświetlacz Wöhler DP 600
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3.4 Niezbędne akcesoria 

Sondy, węże, pęcherze uszczelniające i elementy uszczelniające nie są zawarte w 
dostawie urządzenia i należy je zamawiać osobno jako akcesoria. Ze względu na fakt 
występowania na rynku wielu różnych systemów odprowadzania spalin w pojedynczych 
przypadkach może być konieczne dopasowanie elementów uszczelniających do 
systemu. 

3.4.1 Zestaw uszczelniający do pomiarów w kominach typ N 

Rys. 5: Zestaw uszczelniający typ N 

Do pomiarów w kominach typ N potrzebny jest 
zestaw uszczelniający typ N. Zestaw składa się z 
sondy typ N (1), rury przedłużającej (2), prostej 
mufy, kolanka, węża powietrznego 4 m (3), węża 
ciśnieniowego 4 m (4) i kompletu elementów 
uszczelniających. 

Elementy uszczelniające dostępne są w wielu 
różnych kształtach i wielkościach. Jednak w 
pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, że 
element uszczelniający trzeba będzie dopasować 
do systemu spalinowego. W takim przypadku 
można użyć elementów uszczelniających 
przystosowanych do docinania (zobacz 
akcesoria). 

3.4.2 Zestaw uszczelniający do pomiarów w systemach 
spalinowychtyp P + H 

Rys. 6: Zestaw uszczelniający typ P + H

 

Do pomiarów w systemach spalinowych typ P i H 
stosuje się dwa węże, każdy z balonem 
uszczelniającym wyposażone w  lub bez 
podwójny zawór powietrza, jak również pompkę 
do napompowania  
 

 WSKAZÓWKA! 
Potrzebne elementy można zakupić w zestawie, 
zobacz akcesoria. 

 

Z reguły systemy spalinowe typ P i H stanowią 
rury ze stali szlachetnej o przekroju okrągłym. W 
tego typu rurach łatwo i pewnie stosuje się 
pęcherze uszczelniające. Do dyspozycji są 3 
zakresy wymiarowe aż do średnicy 600 mm.  

Systemy spalinowe mogą jednak przyjmować 
wiele różnych kształtów, tak, że w pojedynczych 
przypadkach może być konieczne dostosowanie 

1 

2 

3 

4 
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indywidualnego uszczelnienia.  

 WSKAZÓWKA! 
Uszczelnienia dopasowywane indywidualnie do 
badanych systemów muszą spełniać różnorakie 
wymagania. W przypadku pytań prosimy kierować 
je bezpośrednio do producenta (adres producenta 
znajduje się w rozdziale 1.7). 

W systemach spalinowych typ H pomiary 
dokonywane są za pomocą ciśnienia testowego 
5000 Pa. Dlatego konieczne jest odpowiednie 
zabezpieczenie pęcherzy uszczelniających przed 
przesuwaniem i ich wypadnięciem. W tym celu 
można użyć wzmocnionej taśmy samoprzylepnej 
lub siatki do zabezpieczania pęcherza 
uszczelniającego na wejściu względnie na końcu 
testowanego odcinka.  

Właściwe  wyniki pomiarów można osiągnąć 
wtedy gdy pęcherze uszczelniające pozostają 
nieruchome podczas pomiarów.   

 Przed pomiarem zaznacz ołówkiem położenie 
pęcherzy uszczelniających 
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3.5 Działanie 

Za pomocą urządzenie do badania szczelności Wöhler DP 600 bada się szczelność 
funkcjonowania kanałów spalinowych i kominów.  Menu urządzenia pozwala wybrać 
spośród różnych klasyfikacji systemów. Wöhler DP 600 samodzielnie reguluje potrzebne 
ciśnienie do systemów spalinowych typów P, H i N i automatycznie kalkuluje poziom 
nieszczelności . 

Opis systemu Typ Ciśnienie 
testowe 

Dozwolony poziom nieszczel-
ności na m2 

powierzchni wewnętrznej 

Systemy spalinowe w 
podciśnieniu (komin) 

N1 40 Pa 7,20 m3/h 

N2 20 Pa 10,80 m3/h 

Systemy spalinowe w 
nadciśnieniu (kanał 
spalinowy) 

P1 200 Pa 0,36 l/min (0,022 m3/h) 

P2 200 Pa 7,20 l/min (0,432 m3/h)  

Systemy spalinowe w 
wysokim ciśnieniu 
(BHKW) 

H1 5000 Pa 0,36 l/min (0,022 m3/h) 

H2 5000 Pa 7,20 l/min (0,432 m3/h) 
 

Tabela typów systemów spalinowych według EN 1443 (DIN 18160)

Wöhler DP 600 może być stosowany równieżcdo określania szczelności urządzenia 
grzewczego. Zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi do oceny urządzeń niezależnych od 
powietrza z pomieszczenia stosuje się następujące wymagania dotyczące szczelności 
układów grzewczych wraz z niezbędnymi rurami powietrzno - spalinowymi: 

Opis urządzenia 
Ciśnienie 
testowe 

Dopuszczalna 
nieszczelność  

Piece/ kotły na paliwa stałe  10 Pa 2,0 m3/h 

Kotły 
olejowe 

Wraz z 
instalacją 
spalinową  

Z całkowitym 
przewietrzaniem  

50 Pa 5,0 m3/h 

Z częściowym 
przewietrzaniem 

50 Pa 1,0 m3/h 

Tylko kotły 

Z całkowitym 
przewietrzaniem 

50 Pa 3,0 m3/h 

Z częściowym 
przewietrzaniem 

50 Pa 0,6 m3/h 

 



Budowa i funkcje

 

 15

 

Za pomocą urządzenia do badania szczelności Wöhler DP 600 można bez żadnych 
dodatkowych mierników przeprowadzić test 4-Pa do kontroli wystarczającej ilości 
powietrza do spalania według wytycznych DVGW G 625 (Niemieckiego Stowarzyszenia 
Inżynierów Gazu i Wody, Deutsche Verein des Gas- Und Wasserfaches). Test ten mierzy 
różnicę ciśnień w pomieszczeniu  a ciśnieniem na zewnątrz budynku przy włączonym 
kominku grzewczym (procedura standardowa) lub poprzez usunięcie teoretycznie 
potrzebnej ilości powietrza do spalania (procedura zaawansowana). 
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3.5.1 Zasada pomiaru Podczas kontroli szczelności do testowanego 
układu wprowadza się stałe nadciśnienie. 
Objętość strumienia konieczna do utrzymania 
nadciśnienia odpowiada poziomowi 
nieszczelności testowanego układu.  

Poniższy diagram przedstawia zasady konfiguracji 
pomiaru podczas testu szczelności układu 
spalinowego. Objętość strumienia osiągnięta 
przez dwie turbinowe dmuchawy jest wtłaczana 
do uszczelnionego układu spalinowego za 
pomocą węża. Na skutek masowo napływającego 
powietrza ciśnienie w układzie spalinowym 
wzrasta. Za pomocą drugiego węża ciśnienie to 
jest odprowadzane do urządzenia pomiarowego i 
tam mierzone. Poprzez porównanie ciśnienia 
testowego zadanego z aktualnym ciśnieniem 
testowym w układzie spalinowym regulowane są 
dmuchawy turbinowe. 

 
Rys. 7: Zasada pomiaru Wöhler DP 600 

poziom       
nieszczelności

dmuchawa turbinowa 

pomiar objętości strumienia



Nawigacja w menu

 

 17

4 Nawigacja w menu 

4.1 Menu główne 

Rys. 8: Ekran startowy 

 

 

 

Po włączeniu urządzenia pojawia się informacja o 
wersji a następnie ekran startowy (patrz rysunek 
obok). 

Jeśli na ekranie startowym naciśniemy lewy 
przycisk „Menü“, przejdziemy do menu głównego, 
z którego można przejść do wszystkich dalszych 
zadań i trybów ustawień. Do dyspozycji mamy 
następujące punkty w menu: 

- Drucken/ Drukowanie 

- Sichern/ Zapisywanie 

- Datenverwaltung/Zarządzanie danymi 

- Anlagentyp/ Typ urządzenia 

- Manueller Modus/ Tryb manualny 

- Variabler Modus/ Tryb zmienny 

- Differenzdruckanzeige/ Różnica ciśnień 

- 4-Pa-Test / Test 4 Pa 

- Ofendichtheit / Test szczelności pieca 

- Setup / Ustawienia 

- Kalibrierung / Kalibracja 

- Info 

 

 
 

 

 

 

 

  
Rys. 9: Menu główne 
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4.2 Przegląd podmenu 

Menu Punkty podmenu Zawartość i uwagi 

 

   

Drucken 

(Drukowanie) 

 Przesył danych za 
pomocą interfejsu 
podczerwieni do 
drukarki termicznej 

   

Sichern 

(Zapisywanie) 

Neuer Kunde> Kunden anlegen 

(Nowy klient >Zapisz nowego 
klienta) 

Przypisywane 
uzyskanych pomiarów 
do klienta i ich 
zapisywanie 

 

   

 

 

Protokoll drucken 

(Drukuj protokół) 

Drukowanie pomiarów 
w późniejszym czasie 

Strang löschen (Kasuj odcinek) Kasowanie 
pojedynczego odcinka 

Kunde löschen (Kasuj klienta) Kasowanie 
pojedynczego klienta 

Alle Kunden löschen (Kasuj 
wyszystkich klientów) 

 

   

Anlagentyp 

(Klasa ciśnieniowa 
instalacji spalinowej) 

N1: 40PA Wybór spośród klas 
ciśnieniowych instalacji 

(Najczęściej używane 
klasy N1, P1 i H1 
można wybrać 
bezpośrednio w menu 
testu szczelności). 

P1: 200 Pa 

H1: 5000 Pa 

N2: 20 Pa 

P2: 200 Pa 

H2: 5000 Pa 
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Manueller Modus 

(Tryb manualny) 

Wie Dichtheitsprüfung 

(to samo co test szczelności) 

 

Użytkownik wybiera 
adapter i kontroluje 
strumień objętości. 

Zalecane tylko dla 
zaawansowanych 
użytkowników 

   

Variabler Modus 

(Tryb zmienny) 

Wie Dichtheitsprüfung 

(to samo co test szczelności) 

Użytkownik wybiera 
adapter i wprowadza 
ciśnienie testowe i 
wartość graniczną. 

Zalecane tylko dla 
zaawansowanych 
użytkowników 

   

Differenzdruckanzeige 

(Różnica ciśnień) 

Drucken 

(Drukowanie) 

Graficzne 
przedstawienie 
przebiegu testu z 
ostatnich 4 minut 

(Zapis diagramu nie jest możliwy)  

   

4 PA-Test 

(test 4Pa) 

Standardverfahren 

(procedura standardowa) 

Kontrola czy 
zapewniona jest 
wystarczająca ilość 
powietrza do spalania Erweitertes Verfahren 

(procedura zaawansowana) 

   

Ofendichtheit 

(Szczelność pieca) 

wie Dichtheitsprüfung Typ N 

(to samo co test szczelności typ N) 

Określenie poziomu 
nieszczelności 
testowanego układu 

Zazwyczaj z 
adapterem Typ 3,0 
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Setup 

(ustawienia) 

Datum (data)

Zeit (godzina) Godzina 

Helligkeit (jasność) Podświetlenie 
wyświetlacza 

Masseinheiten (jednostki) Pa, hPa, mbar, 
mm/H2O, in/Wc 

Automatische Messung (tryb 
automatyczny) 

Wybór pomiędzy 
trybem normalnym i 
trybem ostatnio 
modyfikowanym  

Regelparameter 

(parametr kontroli) 

Normalnie użytkownik 
nie powinien zmieniać 
tego parametru 

Werkseinstellungen (ustawienia 
fabryczne) 

Powrót do ustawień 
fabrycznych 

Druckerlogo (logotyp na wydruku) Wprowadzenie 
logotypu firmy 

   

Kalibrierung 

(kalibracja) 

 Menu kalibracyjne 
chronione hasłem 

Do użytku wyłącznie 
przez autoryzowane 
punkty serwisu 

   

Info Ilość cykli pomiarowych  

Czas 

Data produkcji 

Data kalibracji fabrycznej 

Wersja software 
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5 Test szczelności układów spalinowych 
 

 OSTRZEŻENIE! 
Przed dokonaniem pomiaru należy wyłączyć układ grzewczy! 

 

5.1 Ustawienie urządzenia 

 

 Wöhler DP 600 należy postawić na suchej, 
równej powierzchni, tak, aby zapewnić 
stabilną pozycję urządzenia. 

 Uchylną rączkę należy ustawić tak, aby 
urządzenie było w pozycji wygodnej dla 
użytkownika testu. Aby zmienić kąt nachylenia 
uchwytu należy nacisnąć przycisk po obu 
stronach rączki (Rys. 1, Punkt 13.) 

 Możliwe są 4 pozycje nachylenia rączki. 

  Następnie należy przyłączyć wszystkie 
potrzebne do pomiaru sondy i węże oraz 
uszczelnić kontrolowany układ w sposób 
opisany w dalszej części instrukcji. 

Rys. 10: Przycisk do ustawiania kąta 
nachylenia uchwytu  
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5.2 Przygotowanie do pomiarów w instalacji spalinowej typ P + H 

Konieczny jest zestaw uszczelniający typ P + H, porównaj rozdział 3.4.2 

 

 Uszczelnij instalację spalinową za pomocą 
pęcherzy uszczelniających. Muszą one być 
bez zaworu i ich średnica nominalna musi 
odpowiadać średnicy instalacji spalinowej. 

 Umieść pęcherz uszczelniający z dwoma 
zaworami w instalacji. Wprowadź pompkę 
ręczną w najmniejszy otwór przyłączeniowy i 
nadmuchaj balon uszczelniający aż do oporu. 
Wysuń pompkę. 

 

 WSKAZÓWKA! 
W instalacjach spalinowych mogą znajdować się 
znaczne ilości kondensatu. Upewnij się, że balon 
uszczelniający nie jest wstawiony w kondensat. 
Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.Rys. 11: Rysunek schematyczny kanału 

spalinowego ze stali szlachetnej 
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Rys. 12: Podłączenie węża 
ciśnieniowego i powietrznego do 
urządzenia Wöhler DP 600 

 

 
Rys. 13: Podłączenie pompki ręcznej, 
węża powietrznego i węża ciśnieniowego 

 

 Podłącz węże do Wöhler DP 600 w 
następujący sposób: 

 Umieść adapter 0,3 w otworze podłączenie 
powietrza (podciśnienie, rys. 1, punkt 10). 

 Podłącz wąż powietrzny do przyłącza na 
Adapterze.  

 Drugi koniec węża podłącz do balonu 
uszczelniającego, od strony zaznaczonej 
strzałką w kierunku instalacji. 

 Wąż ciśnieniowy podłącz do przyłącza 
oznaczonego  „+“ (Rys. 1, punkt 4).  

 Drugi koniec węża ciśnieniowego podłącz do 
balonu uszczelniającego, od strony 
oznaczonej strzałką w kierunku przeciwnym 
do instalacji.  

 

 WSKAZÓWKA! 
Przy pomiarach typu P na dużych instalacjach spalinowych (średnica > 150 mm) i przy 
wszystkich pomiarach typu H należy upewnić się, że balony uszczelniające są podczas 
pomiarów dobrze zabezpieczone przez przemieszczaniem się. Jedynie w takim 
wypadku można uzyskać prawidłowe wyniki pomiarów, gdy pozycja balonów nie zmieni 
się podczas pomiarów. W prosty sposób, zaznaczając położenie balonów 
uszczelniających ołówkiem, można skontrolować ich położenie w instalacji spalinowej. 
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5.3 Przygotowanie do pomiarów w instalacji spalinowej typ N 

Konieczny jest zestaw uszczelniający typ N, porównaj rozdział 3.4.1. 

5.3.1 Montaż sondy typ N 

Rys. 14: Podłączenie sondy typ N 

 
Rys. 15: Końcówka rury przedłużającj z 
szerokimi oringami – przyłącze do węża 

 
Rys. 16: Końcówka rury przedłużającej z 
wąskimi oringami – przyłącze do sondy 

 Umieść element uszczelniający z otworem (1) 
w rurze przedłużającej (2). 

 Połącz sondę (3) z kolankiem (4). 

 Połącz kolanko poprzez rurę przedłużającą (2) 
z elastycznym wężem z tworzywa(5).  

 

 WSKAZÓWKA! 
Umieść przy tym wąż ssący na końcu z szerokimi 
oringami  a kolanko na końcu z wąskimi oringami.

 

1 

2

3

4

5 

6
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Rys. 17: Podłączenia w urządzeniu do 
badania szczelności‚ typ N: kabel 
zasilający, wąż ciśnieniowy i elastyczny 
wąż z tworzywa 

 Umieść drugi koniec elastycznego węża z 
tworzywa (5) w otworze powietrznym 
nadciśnienia rys. 1, punkt 10. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Do pomiarów w urządzeniach typ N nie wolno 
umieszczać w otworze powietrznym żadnych 
adapterów. 
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Rys. 18: Połączenie sondy z rurą 
przedłużającą 

Rys. 19: Połączenie rury przedłużającej i 
węża ciśnieniowego 

Umieść wężyk przytwierdzony do górnej części rury 
przedłużającej w gnieździe sondy, jak na zdjęciu 
obok (Rys. 18).  

Połącz wąż przytwierdzony do dolnej części rury 
przedłużającej z wężem ciśnieniowym w otworze 
przyłączeniowym ciśnieniowym urządzenia (Art. 
21011). 

Połącz wąż ciśnieniowy (6) z oznaczonym + 
dodatnim przyłączem ciśnieniowym (Rys. 1, Punkt 
4). 
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5.3.2 Wprowadzenie sondy do instalacji spalinowej (komin) 

 
 

Rys. 20: Rysunek schematyczny komina 

 Ostrożnie wprowadź sondę przez otwór 
wyczystki (drzwiczki) do komina, jak na 
rysunku 20. 

 Upewnij się, że element uszczelniający otwór 
wyczystki, w który wprowadzona jest rura 
przedłużająca, dobrze uszczelnia ten otwór. 

 Uszczelnij  instalację spalinową od góry 
odpowiednim elementem uszczelniającym bez 
otworu. 

 

5.4 Włączanie urządzenia pomiarowego 

 Wöhler DP 600 należy włączyć do sieci za pomocą załączonego zasilacza, dopiero 
po prawidłowym podłączeniu wszystkich akcesoriów. 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem elektrycznym! 

Urządzenie zasilane jest napięciem 230 V. Kontakt z elementami pod napięciem może 
doprowadzić do śmierci. 

Nigdy nie należy dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękoma! 

Nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel, może dojść do jego wyrwania! 

Urządzenie należy tylko wtedy używać, gdy napięcie elektryczne podane na tabliczce 
znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku! 

 Włącz urządzenie Wöhler DP 600 za pomocą przycisku włącz/wyłącz. 
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5.5 Przeprowadzanie testu szczelności w trybie zwykłym 

Rys. 21: Test szczelności w instalacji 
typu N1 

Po włączeniu pojawia się na około 5 sekund 
komunikat o wersji. 

Następnie pojawia się ekran testu szczelności. 

Rys. 22: Test szczelności w instalacji 
typu P1 

 

Rys. 23 Test szczelności w instalacji typu
H1 

 Za pomocą klawiszy ze strzałkami można 
dokonywać wyboru spośród różnych typów 
instalacji. 

W tym trybie można wybrać najczęściej 
przeprowadzane pomiary na typach instalacji typu 
N1, P1, H1. 
 

 WSKAZÓWKA! 
Wszystkie pozostałe typy instalacji można wybrać 
w punkcie menu „Typ instalacji“. 

 

 WSKAZÓWKA! 
W trybie zwykłym zawsze domyślnie pokazuje się 
ostatnio wybrany typ instalacji.  

 

Do każdego wybranego typu instalacji urządzenie 
pokazuje wymagane ciśnienie testowe według 
normy EN 1443. 

Poza tym na wyświetlaczu zmienia się 
automatycznie jednostka przepływu objętości na 
odpowiednią. 

 WSKAZÓWKA! 
Należy upewnić się, że odpowiednie dla danego 
pomiaru adaptery zostały przyłączone do 
urządzenia (por. rozdział 3.2).Urządzenie nie 
rozpoznaje automatycznie czy adapter jest 
podłączony.  
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Test własny 

Rys. 24: Test własny 

 Naciśnij „Start“, aby rozpocząć wybrany 
pomiar. 

Wöhler DP 600 najpierw dokonuje 10 
sekundowego testu własnego, podczas którego 
sprawdza wewnętrzne sensory urządzenia. Poza 
tym sprawdza także, czy instalacja spalinowa jest 
pod ciśnieniem i czy nie ma wahań ciśnienia. 
Następnie urządzenie przeprowadza pomiar. 

Wyświetlacz podczas pomiaru 

Rys. 25: test w toku 

 

Rys. 26: Wynik testu 

Teraz urządzenie zwiększa ciśnienie testowe. 
Gdy osiągnie ono właściwy poziom, pomiar 
rozpoczyna się automatycznie. Podczas pomiaru 
na wyświetlaczu pokazuje się aktualnie zmierzona 
objętość przepływu. Jak tylko wartości pomiarowe 
ustabilizują się, pomiar dokonuje się 
automatycznie. 
 

 UWAGA! 
Przy pomiarach instalacji typu P i H na 
wyświetlaczu pojawia się wskazówka Pomiar 
skończony. Odłączyć wąż ciśnieniowy. Odłącz 
wąż ciśnieniowy, aby zapobiec wtłoczeniu 
kondensatu z instalacji do urządzenia 
pomiarowego po zakończonym pomiarze. 

 

Następnie na wyświetlaczu pojawia się wynik 
testu.  
 

 WSKAZÓWKA! 
Wynik testu jest poziomem nieszczelności 
instalacji spalinowej.  

  Naciśniej Neu (nowy), aby powrócić do menu 
pomiarowego i rozpocząć nowy pomiar jeśli 
jest taka potrzeba lub 

 Naciśnij Weiter (dalej), aby przejść do oceny. 
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Ocena 

 

Rys. 27: Wprowadzanie geometrii rury 

 

 Wprowadź geometrię rury. W tym celu 
postępuj w sposób następujący:  
Za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz 
odpowiedni parametr do zmiany, potwierdź 
wybór strzałką w prawo i wybierz wartość 
strzałkami w górę i w dół.  

Kształt (Form), długość (Länge) i średnicę 
(Durchmesser) można podać dla trzech odcinków 
(Abschnitt). Powierzchnię całkowitą 
(Gesamtfläche) urządzenie oblicza za każdym 
razem automatycznie. 

 Aby rozpocząć ocenę wybierz Auswertung 
starten (rozpocznij ocenę) (jak na rysunku 
obok) i potwierdź wybór za pomocą OK.  

Teraz wyświetlany jest zmierzony poziom 
nieszczelności , dozwolony według normy EN 
1443 poziom nieszczelności i ocena („OK“-ocena 
pozytywna lub „nicht OK“ – ocena negatywna). 

 

 

Dla pomiarów w instalacjach typu P i H procedura 
jest następująca: 

Jeśli zmierzony poziom nieszczelności jest 
większy od dozwolonego, można wykonać 
dodatkowy pomiar w trybie rozszerzonym.  

 W tym celu naciśnij Erw. (rozszerzony) 

Urządzenie wprowadzi teraz do instalacji 
spalinowej przepływ powietrza z dozwolonym 
poziomem nieszczelności i zmierzy ciśnienie, 
które w tych warunkach powstanie. Wynik tego 
pomiaru pokazany będzie na wyświetlaczu. Teraz 
są następujące możliwości: 

 

Rys. 28: Ocena wyników pomiaru (Typ 
N) 

Rys. 29: Ocena wyników  pomiaru 
(Typ P lub H) 



Test szczelności układów spalinowych

 

 31

 

 Naciśnij Menü, aby powrócić do menu 
pomiarowego. 

 Naciśnij na Neu, aby rozpocząć nowy pomiar. 

 Nacijśnij na Druck, aby wydrukować wynik 
pomiaru na drukarce termicznej Wöhler TD 
100. 

 Wybierz Menü > Sichern (zapisywanie), aby 
zapisać pomiar.  

Rys. 31: Menu główne po wykonanym 
teście szczelności 

 Po dokonanym pomiarze w menu głównym 
(Hauptmenü) obok podpunktów „Drucken“ 
(drukowanie) i „Sichern“ (zapisywanie) 
pojawia się oznaczenie DT (Dichtheitstest – 
test szczelności). Takie oznaczenie wskazuje 
na to, że właśnie przeprowadzony został test 
szczelności.  

 

  

Rys. 30: Ocena pomiaru, instalacja OK 
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5.6 Tryb manualny 

Tryb manualny umożliwia przeprowadzenie pomiarów bez automatycznej regulacji 
ciśnienia testowego. Strumień objętości jest w tym trybie sterowany przez użytkownika. 
Adaptery można dowolnie używać.  

 

 WSKAZÓWKA! 
Ten tryb powinien być używany tylko przez doświadczonych użytkowników. 

 

 

 Naciśniej w zwykłym trybie pomiarowym na 
Menü, aby powrócić do menu głównego. 

 Wybierz tryb manualny i potwierdź wybór 
prawym przyciskiem. 

 Urządzenie przeprowadzi test własny a 
następnie przejdzie do trybu manualnego. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Aby zachować specyfikację strumienia objętości 
każdorazowo należy użyć odpowiedni adapter. 

 Naciśnij STOP aby powrócić do menu 
pomiarowego. 

 

  

Rys. 32: Tryb manualny 
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5.7 Tryb zmienny 

Tryb zmienny umożliwia użytkownikowi samodzielny wybór ciśnienia testowego i 
wartości granicznych.  

 

 WSKAZÓWKA! 
Ten tryb powinien być używany tylko przez doświadczonych użytkowników. 

  Naciśnij w zwykłym trybie pomiarowym na 
Menü, aby powrócić do menu głównego i 
wybrać Variabler Modus (tryb zmienny). 

 

  Za pomocą strzałki w prawo wybierz adapter. 

 Za pomocą strzałki w przód przejdź do 
parametru Prüfdruck (ciśnienie testowe), 
zatwierdź strzałką w prawo i strzałkami w górę 
i w dół wprowadź ciśnienie testowe. 

 Za pomocą strzałki w przód przejdź do 
parametru Grenzwert (wartość graniczna) i 
zdefiniuj tę wartość strzałką w prawo a 
następnie strzałkami w górę i w dół. 

  Naciśnij na „Messung starten“ , aby rozpocząć 
pomiar. 

 

Następnie jest przeprowadzany pomiar opisany w 
rozdziale 5.5. 

Rys. 33: Tryb zmienny 
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6 Pomiar różnicy 
ciśnień 

 

Wöhler DP 600 umożliwia użytkownikowi 
przeprowadzenie bardzo dokładnego pomiaru 
różnicy ciśnień. W tym celu należy wybrać w 
menu punkt „Differenzdruckanzeige“ (wskazanie 
różnicy ciśnień).  

Pojawia się wtedy ekran, jak na rysunku 34, na 
którym widać graficzny przebieg różnicy ciśnień w 
ciągu ostatnich 4 minut. Wskazanie to można 
zatrzymać i wydrukować. 
 

 WSKAZÓWKA! 

Zapis pomiaru różnicy ciśnień nie jest możliwy. 

Rys. 34: Wskazanie rożnicy ciśnień 



Test 4 Pa

 

 35

Test 4 Pa 

Za pomocą urządzenia do badania szczelności Wöhler DP 600 można przeprowadzić 
test 4 Pa do kontroli wystarczającej ilości powietrza do spalania według wytycznych 
DVGW G 625 (Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Gazu i Wody, Deutsche Verein 
des Gas- Und Wasserfaches). Test ten mierzy różnicę ciśnień w pomieszczeniu i na 
zewnątrz budynku przy zużyciu/usunięciu teoretycznie potrzebnej ilości powietrza do 
spalania. Tutaj DP 600 służy jako regulowany system do odsysania i tym samym jest 
używany do symulacji kominka grzewczego. Jednocześnie Wöhler DP 600 mierzy 
różnicę ciśnień, tak że nie ma potrzeby użycia żadnego dodatkowego instrumentu 
pomiarowego. 

  

 OSTRZEŻENIE! 
Kominek należy wyłączyć. 

 

6.1 Przygotowanie do testu 4 Pa 

 Wbierz „4-Pa-Messung“ w menu głównym . 

 Wybierz metodę standardową lub rozszerzoną pomiaru. 

 

 
Rys. 35:Schemat metody standardowej 

W przypadku procedury standardowej kominek 
pozostaje połączony z instalacją spalinową. 
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Można też bezpośrednio przejść do 
przygotowania do pomiaru. 

 

 Jeśli wybrana zostanie procedura 
rozszerzona, użytkownik przed rozpoczęciem 
pomiaru musi wprowadzić moc nominalną 
urządzenia i temperaturę zewnętrzną. 

Rys. 36: Wyświetlacz, procedura 
standardowa 

Rys. 37: Wyświetlacz, procedura 
rozszerzona 
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Rys. 38: Schemat procedury 
rozszerzonej 

 W procedurze rozszerzonej Wöhler DP 600 
należy przyłączyć do instalacji spalinowej 
zamiast kominka. 

 W tym celu należy usunąć przyłącze 
kominkowe i podłączyć elastyczny wąż 
plastikowy do pomiarów typu N z 
odpowiednim elementem uszczelniającym do 
instalacji spalinowej.  

 OSTRZEŻENIE! 
Upewnij się, że do urządzenia nie jest przyłączony 
żaden adapter. 

 

 Drugi koniec elastycznego węża plastikowego  
podłącz do przyłącza nadciśnienia urządzenia 
rys. 1, punkt 10).  

                                                                                  
W dalszym przebiegu testu 4 Pa urządzenie 
pomiarowe usunie z pomieszczenia stałą ilość 
powietrza. 

 WSKAZÓWKA! 
W procedurze rozszerzonej otwieranie i 
zamykanie okien przez użytkownika jest tak samo 
niezbędne jak w procedurze standardowej. 

 
Rys. 39: Wöhler DP 600 z podłączonymi 
wężami kapilarnymi podczas testu 4PA 

Zarówno w procedurze standardowej jak również w 
rozszerzonej należy postępować następująco: 

 Połącz węże kapilarne (zobacz akcesoria), 
służące jako punkty referencyjne (klatka 
schodowa lub na zewnątrz), ze złączem 
ciśnieniowym ujemnym (Rys. 1, Punkt 5). 

 WSKAZÓWKA! 
Najpierw zdejmij wtyczkę ze sprzęgłem z 
końcówki czarnego węża silikonowego węża 
kapilarnego, aby można było wąż nałożyć na nipel 
złącza ciśnieniowego ujemnego (Rys. 1, Punkt 5).

 Drugi wąż kapilarny z wtyczką podłączyć do 
złącza ciśnieniowego dodatniego (Rys. 1, 
Punkt 4). Ten wąż pozostaje w badanym 
pomieszczeniu. Podciśnienie w badanym 
pomieszczeniu w odniesieniu do ciśnienia w 
pomieszczeniu referencyjnym  prowadzi do 
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ujemnego znaku przy różnicy ciśnień.  
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6.2 Przeprowadzenie testu 4 Pa 

 Pomiar przeprowadzić należy w następujący 
sposób: 

 Piec grzewczy i klimatyzację włączyć i 
nastawić urządzenia na maksymalną moc. 

 Otworzyć okna zewnętrzne względnie drzwi 
łączące z punktem referencyjnym  i 
skontrolować czyste spalanie . 

 Rozłożyć wąż referencyjny kapilarny. Wąż 
poprowadzić przez uszczelki okna na 
zewnątrz lub przez rowki drzwi lub dziurkę od 
klucza na klatkę schodową. 

 WSKAZÓWKA! 
Szczególnie w burzowe dni klatka schodowa 
stanowi stabilny punkt referencyjny. 

Jeśli klatka schodowa będzie użyta jako punkt 
referencyjny, należy upewnić się, że wszystkie 
okna, drzwi, drzwi piwniczne i klapy w podłodze 
są pozamykane. 

 

 

Rys. 40: Profil ciśnienia podczas testu 4 
Pa 

 

Drugi wąż kapilarny pozostaje w całej długości 
bez skracania, w pomieszczeniu z kominkiem. 

 Zresetuj do zera czujnik ciśnieniowy za 
pomocą funkcji  „PD = 0“ (procedura zwykła), 
względnie wprowadź dane kominka 
grzewczego i temperaturę otoczenia w 
procedurze zaawansowanej/pełnej. 

 Aby rozpocząć pomiar naciśnij pole „Start“. 
Urządzenie zacznie zapisywać teraz profil 
ciśnienia przez następne 4 minuty. 

 Otwórz okno/drzwi  na około 30 sekund, aż 
profil ciśnienia się wyzeruje (osiągnie linię 
zerową. 

 Zamknij okno/drzwi na około 30 sekund, 
kontroluj podciśnienie. 

 Otwórz okno/drzwi na około 30 sekund, 
powinna znowu zostać osiągnięta linia 
zerowa. 

 Zamknij okno/drzwi na około 30 sekund, 
kontroluj podciśnienie. 
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 Otwórz okno/drzwi na około 30 sekund, 
powinna znowu zostać osiągnięta linia 
zerowa. 

 Zamknij okno/drzwi na około 30 sekund, 
kontroluj podciśnienie. 

Dla orientacji co 30 sekund na diagramie pojawia 
się linia pomocnicza. Po maksymalnie 4 minutach 
test kończy się automatycznie. 
 

 WSKAZÓWKA! 
Aby wcześniej zakończyć test, naciśnij „Stop“. 

 

 
Rys. 41: Diagram testu 4-Pa 

 

 

 

 

 
 

Zazwyczaj powstaje diagram jak na rysunku obok 
(rys. 41). Skoki ciśnienia na rysunku są nieistotne 
w interpretacji diagramu, ponieważ powstają one 
przez szybki ruch skrzydła okna lub drzwi do 
środka pomieszczenia. 

Na rysunku obok spadek ciśnienia wynosi około  
2,0 Pa. 

System jest wystarczająco niezawodny wtedy, 
gdy spadek ciśnienia na skutek otwierania i 
zamykania okna/drzwi jest nie większy niż 4 Pa 
(przy spalaniu drewna, niezależnie od powietrza 
otoczenia - 8 Pa). 

Po zakończonym teście 4-Pa w menu głównym 
pojawia się przy punktach „Sichern“ (zapis) und 
„Drucken“ (drukuj) znaczek „4PA“ . Wynik testu 
można wydrukować wybierając komendę 
„Drucken“  w menu głównym  lub zapisać 
wybierając komendę „Sichern“. 
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7 Szczelność pieca 

Wöhler DP 600 można zastosować do określenia szczelności pieca. Według wytycznych 
dotyczących badania i oceny kominków niezależnych od powietrza otoczenia wymagania 
dotyczą  szczelności kominków, włącznie z niezbędnymi kanałami powietrzno 
spalinowymi 

W celu kontroli szczelności kominka należy postępować analogowo jak w kontroli 
szczelności instalacji spalinowych typu N. Jeśli to możliwe, należy użyć zestaw 
uszczelniający typu N  i podłączyć go tak samo jak przy badaniu szczelności  (por. 
Rozdz. 5.3). Elementy uszczelniające dostępne są w wielu kształtach i rozmiarach. W 
pojedynczych przypadkach może być konieczne dopasowanie elementów 
uszczelniających do badanego systemu. Większy element można wtedy dociąć. 

Przy pomiarach szczelności pieca w zasadzie zawsze należy używać adapter 3,0. 

7.1 Przebieg pomiaru 

 

 Wybierz w menu punkt „Ofendichtheit“. 

Skonfiguruj dane pomiarowe na ekranie 
wyświetlacza. Domyślne ustawienia są 
przedstawione na rysunku obok. 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Upewnij się, że do urządzenia został założony 
adapter 3.0. 

 

Połącz teraz duży wąż powietrzny i mały wąż 
ciśnieniowy do testowanej instalacji i rozpocznij 
pomiar. 

Przebieg pomiaru odpowiada  temu z testu 
szczelności. Urządzenie automatycznie określa 
poziom szczelności testowanej instalacji. 

 

  

Rys. 42: Domyślne ustawienie 
szczelności pieca 
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8 Setup 

 

 W menu głównym wybierz „Setup“. 

W menu Setup można dokonać ustawień 
parametrów. W tym celu należy postępować w 
sposób następujący: 

 Za pomocą strzałek w górę i w dół wybiera się 
i dokonuje zmian w parametrach. 

Zmieniane ustawienie każdorazowo podświetla 
się na czerwono. 

 Za pomocą przycisku powrót wychodzi się z 
parametru bez zapisywania zmiany. Za 
pomocą przycisku ze strzałką do przodu 
potwierdza się nowe ustawienie i przechodzi 
do następnego parametru.  

Datum  (Data) Zmiana daty w formacie 01.01.2012. 

Uhrzeit   (Godzina) Zmiana czasu w formacie 00:00:00. 

Helligkeit   (Jasność) 

 

Zmiana jasności wyświetlacza w zakresie od 0 % 
do 100 %. 

Masseinheiten  (Jednostki) Wybór jednostki  

 

Ciśnienie:  

Pa, hPa, mbar, mm/H2O, in/WC  

 

Objętość przepływu (dla wszystkich adapterów):  

m3/h, CFM, l/sm2, l/h, l/min, l/s 

Automatische Messung 

(Pomiar auto) 

Nastawienie urządzenia na pomiar auto powoduje 
że po jego włączeniu nastąpi automatyczne 
przeprowadzenie pomiaru bez konieczności 
wprowadzania jakichkolwiek wartości przez 
użytkownika.  

Możliwe są następujące ustawienia: 

‚aus‘ (wyłączony) Urządzenie pracuje w trybie 
normalnym 

‚Std‘ (standard) Urządzenie przeprowadza 
automatyczny standardowy pomiar przy 
ostatnich ustawieniach konfiguracyjnych 

‚Var‘ () Urządzenie przeprowadza zmienny 
pomiar przy ostatnich ustawieniach 
konfiguracyjnych  

Rys. 43: Menu Setup, widok górny 
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Regelparameter  

(Parametry regulatora) 

Urządzenie działa z tzw. regulatorem PI. Z zasady 
parametry regulatora nie muszą być zmieniane 
przez użytkownika. Jednak w przypadku 
szczególnie dużej lub bardzo małej instalacji 
spalinowej regulator można odpowiednio 
dopasować. 

Czas całkowania TN można zmieniać w zakresie 
od 0,1 do 300 s. 

Wzmocnienie KP można zmieniać w zakresie 
od 0 do 20.000. 

Werkseinstellung 

(Ustawienia fabryczne) 

Naciśnięcie powoduje powrót do ustawień 
fabrycznych (za wyjątkiem kalibracji).  

Druckerlogo 

(Logo na wydruku) 

 

Tutaj istnieje możliwość wprowadzenia logo firmy 
(6 linijek), które będzie widoczne na wydrukach. 
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9 Zarządzanie danymi 

Urządzenie do badania szczelności Wöhler DP 600 umożliwia zapisywanie i 
zarządzanie danymi specyficznymi Klienta. Można utworzyć foldery dla klientów i 
przypisać każdemu 100 przebiegów instalacji. 

9.1 Zapisywanie danych 
klientów 

 

Jeśli na jednym urządzeniu dokonano kilku 
pomiarów, można je przypisać do danego klienta 
w następujący sposób: 

 Wybierz podmenu „Sichern“ (zapisywanie) w 
menu głównym. 

 Poszukać właściwego klienta za pomocą 
strzałek w górę i w dół. Jeśli klient nie jest 
jeszcze zapisany w Wöhler DP 600, można go 
założyć w punkcie menu „Neuer Kunde“ (nowy 
klient), porównaj rozdz.  

 WSKAZÓWKA! 
Dłuższe przytrzymanie klawisza ze strzałkami 
przyspiesza przewijanie. 

 Potwierdzić wybranego Klienta za pomocą 
OK. 

Pojawia się wybór Strang.  Tutaj można także za 
pomocą „Neuer Strang“(nowy odcinek instalacji) 
utworzyć kolejny wpis dla klienta. 

 Potwierdzić wybrany wpis za pomocą OK. 
 

 WSKAZÓWKA! 
Przy zapisywaniu zapisane wcześniej pomiary 
zostaną nadpisane. 

 

  

Rys. 44: Wybór przebiegu instalacji 
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9.2 Utworzenie nowego 
klienta 

 

 

Przy zapisywaniu można utworzyć nowych 
klientów lub nowe nitki–odcinki instalacji  

 Wybierz w menu głównym punt menu 
„Sichern“ (zapisywanie). 

Pojawią się już zapisani klienci oraz punkt neuer 
Kunde (nowy klient). 

 Wybierz neuer Kunde (nowy klient) 

 Wybierz Kunde anlegen (utworzyć klienta) 

 Za pomocą klawiszy ze strzałkami  wpisz 
nazwę klienta, numer klienta oraz nazwę 
Strang. 

 WSKAZÓWKA! 
W urządzeniu można zapisać w sumie 100  
odcinków instalacji i przyporządkować je do 
klientów, przy czym liczba zapisanych odcinków 
instalacji przyporządkowanych do danego klienta 
jest dowolna. 

 

Rys. 45: Zakładanie nowego klienta 

Rys. 46: Wprowadzanie danych 
nowego klienta 
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9.3 Punkt menu 
„Zarządzanie danymi“ 

 

 

W punkcie menu zarządzenie danymi można w 
podmenu drukowanie protokołu wydrukować 
każdy z zapamiętanych w urządzeniu pomiarów. 

Strang löschen (kasowanie)  kasuje pojedynczy 
wpis.  
 

 WSKAZÓWKA! 
Jeśli kasowany wpis jest jedynym 
przyporządkowanym do danego klienta, klient 
także zostanie skasowany. 

Kunde löschen (kasowanie klienta) kasuje 
kompletnie klienta wraz z wszystkimi 
przyporządkowanymi mu instalacjami. 

Alle Kunden löschen (kasowanie wszystkich 
klientów) kasuje cały rejestr klientów. 

Rys. 47: Punkt menu Zarządzenie 
danymi 
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10 Wymiana danych z 
PC lub 
notebookiem 

Dane z Wöhler DP 600 można przesyłać do PC 
lub notebooka przy użyciu kabla USB. W tym celu 
należy zainstalować oprogramowanie Wöhler DC 
4xx/DP 600. 

 Podłącz kabel USB do gniazda USB w 
urządzeniu Wöhler DP 600, por. rys. 1, punkt 
7) oraz do złącza USB w PC.  

 Uruchom PC Software Wöhler DC 4xx/DP 600 
na komputerze. 

 

Po włączeniu Wöhler DP 600 pojawia się 
meldunek o wersji  a następnie ekran startowy 
(zobacz rysunek obok). W tym trybie, tj. gdy 
żadny pomiar nie jest wybrany, można przesłać 
wartości do komputera PC. 

10.1 Przesył danych z 
Wöhler DP 600 do PC 

 Kliknij w oprogramowaniu komputera na 
przycisk „Empfangen“(pobieranie danych), 
aby rozpocząć przesył danych z Wöhler DP 
600 do komputera. 

 WSKAZÓWKA! 
Podczas przesyłania danych z pomiarów do 
komputera wcześniej przesłane dane zostaną 
nadpisane (zastąpione nowymi danymi). Aby 
uniknąć utraty już posiadanych danych, należy je 
zapisać w komputerze pod inną nazwą. 

Po pomyślnym przesłaniu danych na ekranie 
komputera ponad paskiem ładowania pojawia się 
tekst  „Datenübertragung erfolgreich“ (przesył 
danych zakończony sukcesem) i w oknie pojawia 
się liczba przesłanych przebiegów instalcji. 

Aby ocenić dane na komputerze należy stosować 
się do instrukcji obsługi oprogramowania „Wöhler 
DC 4xx – DP 600 Datenverwaltung“ 

 

Rys. 48: Ekran startowy Wöhler DP 
600 
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10.2 Przesył danych z PC do
Wöhler DP 600 

 Kliknij w oprogramowaniu na komputerze na 
przycisk „Senden“ (wysyłanie danych), aby 
przesłać zaznaczone dane z komputera do 
urządzenia. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Podczas przesyłania danych z komputera do 
urządzenia wszystkie dane wcześniej zapisane w 
urządzeniu zostaną skasowane. 

11 Kalibracja 

 UWAGA! 
Ustawienia w tym punkcie menu mogą być przeprowadzone jedynie przez 
autoryzowany serwis Wöhler! Nieprawidłowe zmiany tych ustawień mogą prowadzić do 
błędnych wyników pomiarów. 

Ten punkt menu jest chroniony hasłem. 

 

12 Info 

 

W menu głównym wybierz punkt „Info“. 

Na ekranie pojawią się teraz: liczba wykonanych 
pomiarów (Messungen, czas pracy (Laufzeit), 
data produkcji (Produziert), data kalibracji 
(Kalibriert) jak również wersja oprogramowania 
zainstalowana na urządzeniu (Software). 

   

Rys. 49: Dane o urządzeniu 
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13 Meldunki o usterkach 

Wskazanie usterki Możliwa przyczyna Postępowanie 

Selbsttestfehler Druck 

(błąd autotestu ciśnienie) 

Ciśnienie w przewodach 

 Druck auf Leitung/Sturm 

Wyłączyć urządzenie, 
powtórzyć pomiar 

Uszkodzenie czujnika 
ciśnienia 

Wysłać urządzenie do 
serwisu 

Selbsttestfehler Durchfluss 

(błąd autotestu przepływ) 

Ciśnienie na w przewodach Wyłączyć urządzenie, 
powtórzyć pomiar 

Uszkodzenie czujnika 
przepływu 

Wysłać urządzenie do 
serwisu 

Overheat 

(przegrzanie) 

Przegrzanie Odłączyć adapter i 
pozostawić urządzenie w 
temperaturze pokojowej do 
czasu ostygnięcia 

 

14 Konserwacja 

 

 We wnętrzu urządzenia Wöhler DP 600 nie 
znajdują się żadne części wymagające 
konserwacji. Dlatego też urządzenie nie powinno 
być nigdy otwierane przez użytkownika. 

 OSTRZEŻENIE! 
Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez 
personel serwisu firmy Wöhler. 

Ostrzeżenie przez niebezpieczeństwem utraty 
życia 

230V  50 Hz  
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14.1 Wykaz prac 
konserwacyjnych 

Częstotliwość Prace konserwacyjne 

W zależności od 
częstotliwości 
użytkowania, jednak 
przynajmniej raz w roku 

Lekko natłuścić 
wszystkie pierścienie 
uszczelniające (oringi) 
w przyłączach 
ciśnieniowych i 
powietrznych jak 
również adapter do 
pomiarów 200 i 5000 
Pa. 

W przypadku 
zabrudzenia 

Wymienić wkładkę filtra 
w przyłączu 
powietrznym 
podciśnienia (Rys. 1, 
Punkt 11)  

Jeśli zajdzie potrzeba Wymiana pierwotnego 
bezpiecznika: 

- wyjąć wtyczkę 

- wymienić 
bezpiecznik  

 

 UWAGA! 
Bezpieczniki należy wymieniać tylko na tego 
samego typu . 

1 x w roku Przegląd i kalibracja 
urządzenia w fabryce 
Wöhler lub 
autoryzowanym punkcie 
serwisowym. 

 UWAGA! 
Kalibracja urządzenia DP600 możliwa jest 
wyłącznie u producenta w fabryce Wöhler. 
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15 Gwarancja i serwis 

15.1 Gwarancja Każde urządzenie do badania szczelności Wöhler 
DP 600 jest sprawdzane fabrycznie pod kątem 
wszystkich funkcji oraz opuszcza naszą fabrykę 
dopiero po szczegółowej kontroli jakości.  

Kontrola końcowa jest szczegółowo 
przedstawiona w protokole sprawdzającym i 
razem z protokołem kalibracji załączona do 
każdego urządzenia. 

Pod warunkiem użytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem gwarancja na urządzenie do 
badania szczelności Wöhler DP 600 wynosi 12 
miesięcy od daty zakupu, z gwarancji wyłączone 
są części zużywające się jak np. filtry. 

Gwarancja nie pokrywa kosztów transportu i 
pakowania urządzenia w przypadku naprawy. 

Gwarancja wygasa w przypadku napraw i 
przeróbek wykonanych prze osoby trzecie, w nie 
autoryzowanym serwisie. 

 

15.2 Serwis SERWIS ma dla nas bardzo duże znaczenie. 
Dlatego jesteśmy do dyspozycji  również po 
okresie gwarancyjnym. 

 Na terenie Polski serwis urządzeń firmy  
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH należy 
zgłosić Państwa dystrybutorowi wraz z fakturą 
zakupu. 
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16 Akcesoria 

Drukarka  

Wöhler TD 100 drukarka termiczna Nr. zam. 4160 

Walizka transportowa 

Box uniwersalny z kółkami Nr. zam. 50784 

Walizka z tworzywa do DP 600 Nr. zam. 2634 

Zestawy uszczelniające   

Zestaw uszczelniający typ P+H, Wöhler DP 600,  
do pomiarów 200 do 5.000 Pa 

Nr. zam. 2601 

Zestaw uszczelniający okrągły z otworem 110-150 m Nr. zam. 3843 

Wąż przedłużający 3,75 m, do średnic Ø 50 mm Nr. zam. 50676  

Zestaw uszczelniający typ „N“ Wöhler DP 600 dla pomiarów 20 + 
40 Pa 

Nr. zam.  2602 

Pęcherz uszczelniający z podwójnym zaworem   

Ø 50 – 150 mm Nr. zam. 7973 

Ø 150 – 350 mm Nr. zam. 7974 

Ø 350 – 600 mm Nr. zam. 7966 

Pęcherz uszczelniający bez zaworu  

Ø 50 – 150 mm Nr. zam. 7970 

Ø 150 – 350 mm Nr. zam. 7971 

Ø 350 – 600 mm Nr. zam. 7981 

Elementy uszczelniające  

Elementy uszczelniające kwadratowe zestaw Nr. zam. 8220 

Elementy uszczelniające okrągłe zestaw Nr. zam. 8050 

Element uszczelniający do docięcia Nr. zam. 50783 

Test 4-Pa  

Wąż kapilarny Wöhler DP 600, 6 m Nr. zam. 2604 

Oprogramowanie  

PC-Software CD Wöhler DC 4xx / DP 600 Nr. zam. 997 
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17 Deklaracja zgodności 

 

Producent:  

 

WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

Deklaruje, że produkt: 

 

Nazwa produktu:  Urządzenie do badania szczelności 

Numer modelu: Wöhler DP 600 

 

odpowiada normom ochronnym, które zostały ustalone w Dyrektywie Rady w sprawie 
ujednolicenia przepisów prawnych Państw Członkowskich w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej (2004/108/EG) i niskiego napięcia (2006/95/EG).  

Do oceny produktu w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zostały użyte 
następujące normy:  
 
EN 61000 (kompatybilność elektromagnetyczna EMV) 

EN 55011, klasa B, EN 55014, EN 55016, EN 55022 (interferencje radiowe) 

 

Bad Wünnenberg, 11.07.2012 

 

 

Dr. Stephan Ester, Prezes Firmy 

WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH 
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18 Skrócona instrukcja obsługi – sprawdzanie szczelności 
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Punkty sprzedaży i serwisu 

Deutschland 
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 
GmbH 
Schützenstr. 41 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
info@woehler.de 
www.woehler.de 
 
Wöhler Süd 
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de 
 

Wöhler West 
Castroper Str. 105 
44791 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de 
 
 
 
Poland 
Pascal s.c. 
88-300 Mogilno 
Ul. Kasprowicza 11 
Tel. +48 601 98 27 98 
pascalpolska@pascalpolska.pl 

International 
USA 
Wohler USA Inc. 
5 Hutchinson Drive (Rear) 
Danvers, MA 01923 
Tel.:  +1 978 750 9876 
Fax.: +1 978 750 9799 
www.wohlerusa.com 
 
Italien 
Wöhler Italia srl 
Corso Libertà 9 
39100 Bolzano 
Tel.: +390471402422 
Fax: +39 0471 
info@woehler.it 
www.woehler.it 
 
 

Tschechien
Wöhler Bohemia s.r.o. 
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 5653  49019  
Fax: +420 5653  23078  
info@woehler.cz 
 
Frankreich 
Wöhler France SARL 
16 Chemin de Fondeyre 
31200 Toulouse 
Tel.: 05 61 52 40 39 
Fax: 05 62 27 11 31 
info@woehler.fr 
www.woehler.fr 

 


