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Analizator spalin Wöhler A 450
Nowa kompaktowa klasa – inteligentna i wytrzymała
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10,000
ppm

To właśnie Wöhler: niedrogi analizator spalin oferujący wszystkie funkcje pomiarowe i regulacyjne.
Niewielki i lekki analizator w innowacyjnej, solidnej obudowie. Poręczne urządzenie z przyjaznym
dla użytkownika ekranem dotykowym, które może wyświetlić dane pomiarowe także na twoim
urządzeniu mobilnym.
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Kompaktowy, pełen zakres funkcji

Funkcje inteligentne

Wöhler A 450 jest wytrzymałym, solidnie wykonanym

Oprócz łatwej obsługi ekranu dotykowego Wöhler

urządzeniem z jasnym, kolorowym wyświetlaczem.

A 450 posiada zalety urządzeń smart: można przesyłać

Wszystkie wartości pomiarowe są w przejrzysty sposób

wszystkie dane pomiarowe do urządzeń przenośnych

pokazywane na ekranie. Wöhler A 450 to urządzenie

(smartfonów, tabletów z systemem Android i iOS) za

wszechstronne: analiza spalin, pomiar ciągu, regulacja

pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej. Urządzenia

palnika z wbudowanym asystentem, prace regulacyjne

te mogą wyświetlać dane pomiarowe w formie

w systemach gazowych i olejowych a nawet paleniskach

numerycznej lub graficznej w dedykowanej aplikacji

na paliwo stałe. Typowy Wöhler.

- Wöhler A 450 App. Aplikacja pozwala technikom na

Analizator spalin jest lekki i kompaktowy, a dzięki temu

zainicjowanie i zatrzymanie pomiaru. Jest to wyjątkowo

wygodny dla użytkownika. Menu urządzenia składa się

praktyczne przy pomiarach w miejscach trudno

z ikonek co sprawia, że jego obsługa jest tak łatwa jak

dostępnych. Dane pomiarowe można zapisać w wielu

smartfona. Użytkownik po prostu stuka w ikonkę, aby

formatach i wysłać z aplikacji do klienta e-mailem.

otworzyć wybrany punkt menu.

PC
OPROGRAMOWANIE
SOFTWARE

ZALETY
·· solidny i kompaktowy analizator oferujący wszystkie funkcje pomiarowe i regulacyjne
·· wysokiej rozdzielczości, kolorowy 5 calowy ekran dotykowy: wyświetlający 14 wartości pomiarowych
naraz
·· przyszłościowe połączenie bezprzewodowe (WLAN)

1)

·· bezpłatna aplikacja Wöhler A 450 App do odczytu i zapisu danych pomiarowych na smartfonie
i tablecie (Android & iOS)

Sensor O2 i sensor CO 10 000 ppm 48 miesięcy gwarancji, sensor CO 5 000 ppm 24 miesiące gwarancji
z wyłączeniem termoelementu, akumulatora i opcjonalnego sensora NO. Więcej informacji w OWS.

620 g
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5-calowy ekran dotykowy
Wszystkie wartości pomiarowe są wyświetlane naraz - łatwa obsługa za pomocą ekranu
dotykowego i menu w postaci ikonek

Wöhler A 450 App (Android & iOS)
Wyświetla dane pomiarowe na urządzeniach przenośnych

Asystent regulacji palnika
Oferuje pomoc w szybkim i właściwym ustawieniu wartości lambda na wykresie

Interfejs do drukarki
Możliwość natychmiastowego wydruku danych pomiarowych na miejscu

Łatwa konserwacja
Zbiornik na kondensat można łatwo wyjąć w celu wymiany filtra bawełnianego i filtra
kondensatu.

Perfekcyjny rozmiar
Lekki i kompaktowy, dedykowana plastikowa walizka
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 Zastosowanie
·· analiza spalin
·· prace serwisowe i konserwacyjne
·· ustalenie straty spalin i regulacja palnika
·· pomiar NO (opcjonalnie)
·· różnica ciśnień/pomiar ciśnienia gazu

 Funkcjonalność
·· prosty w obsłudze: włącz – odczytaj – gotowe
·· duży, 5-calowy wyświetlacz dotykowy: pokazuje
jednocześnie do 14 wartości pomiarowych
·· intuicyjna obsługa za pomocą klawiatury ekranowej
·· graficzne wyszukiwanie hot spotów

 Bezpieczeństwo / Niezawodność
·· 24 lub 48 miesięcy gwarancji bez konieczności umowy
serwisowej 1)
·· efektywna ochrona przed kondensatem
·· wielostopniowa technika filtracyjna wraz z filtrem
zatrzymującym wodę
·· elektroniczne monitorowanie filtrów z podświetlanym
zbiornikiem na kondensat
·· diagnostyka analizatora i sensorów
·· możliwość samodzielnej wymiany sensorów – przyjazny w
użytkowaniu
·· czas pracy na akumulatorze litowo-jonowym: do 6 h
·· solidne a zarazem giętkie mocowanie węża

 Zarządzanie
·· przechowywanie do 1 000 rekordów klientów
·· transmisja danych przez USB, bezprzewodową sieć lokalną
(WLAN) lub interfejs podczerwieni
·· dostępna bezpłatna aplikacja Wöhler A 450 App

Zawartość tlenu (O2)
w spalinach
Wskazanie .................................
Zasada pomiaru ..........................
Zakres pomiaru ...........................
Dokładność ................................

Zawartość tlenku węgla (COv 5 000 ppm)
w spalinach (dotyczy nr art. 7069 i 7486)
Wskazanie ................................... Objętość - ppm w odniesieniu do suchych spalin
Zasada pomiaru ......................... Czujnik elektrochemiczny bez kompensacji H2
Zakres pomiaru .......................... 0…5 000 obj. – ppm, rozdzielczość 1 obj. ppm
Dokładność ................................. ± 40 ppm (< 400 ppm), poza tym zakresem 10%
wartości pomiaru
Zawartość tlenku węgla (COv 10 000 ppm)
w spalinach (dotyczy nr art. 7070 i 7493)
Wskazanie .................................. Objętość - ppm w odniesieniu do suchych spalin
Zasada pomiaru .......................... Czujnik elektrochemiczny bez kompensacji H2
Zakres pomiaru ........................... 0...10 000 obj. – ppm, rozdzielczość 1 obj. ppm
Dokładność .............................. ± 40 ppm (< 400 ppm), poza tym zakresem 10%
wartości pomiaru
Zawartość tlenku węgla (COv 10 000 ppm)
w spalinach (dotyczy nr art. 7071, 7455)
Wskazanie ............................... Objętość - ppm w odniesieniu do suchych spalin
Zasada pomiaru ........................ Czujnik elektrochemiczny z kompensacją H2
Zakres pomiaru ......................... 0...10 000 obj. – ppm, rozdzielczość 1 obj.ppm
Dokładność ................................. ± 20 ppm (< 400 ppm), poza tym zakresem 5%
wartości pomiaru
Zawartość tlenku azotu (NOv)
w spalinach (dotyczy nr art. 7486, 7493, 7455)
Wskazanie ................................. Objętość - ppm w odniesieniu do suchych spalin
Zasada pomiaru ...................... Czujnik elektrochemiczny
Zakres pomiaru ......................... 0...3 000 obj. – ppm, rozdzielczość 1 obj. ppm
Dokładność ............................... ± 5 ppm (< 100 ppm), poza tym zakresem 5%
wartości pomiaru
Pomiar ciągu kominowego / ciśnienie różnicowe (PD)
- dotyczy nr art. 7069 i 7486
Wskazanie ................................ Pascal
Zasada pomiaru ....................... Membrana półprzewodnikowa
Zakres pomiaru ......................... 0,00 do ± 110,00 hPa, rozdzielczość 1 Pa
Dokładność ............................... 2 Pa (< 40 Pa), poza tym zakresem 5%
wartości pomiaru
Pomiar ciągu kominowego / ciśnienie różnicowe z testem 4 Pa (PD)
- dotyczy nr art. 7970, 7493, 7071 i 7455
Wskazanie ................................. Pascal
Zasada pomiaru ......................... Membrana półprzewodnikowa
Zakres pomiaru ......................... 0,00 do ± 110,00 hPa,
rozdzielczość 0,1 Pa (< 1000 Pa),
poza tym zakresem 1 Pa, podczas pomiaru
straty wentylacji 0,01 Pa
Dokładność ................................. 0,3 Pa (< 10,0 Pa), poza tym zakresem 3%
wartości pomiaru,
drift ≤ 0,2 Pa w ciągu 5 minut
Temperatura spalin (TS)
Jednostka ..................................
Zasada pomiaru ........................
Zakres pomiaru .........................
Dokładność .............................

Temperatura powietrza (TA)
Wskazanie ................................
Zasada pomiaru ......................
Zakres pomiaru .........................
Dokładność ..............................

Atesty:
PN-EN 50379-2: TS, TA, O2, CO - A 450 H
PN-EN 50379-2: TS, TA, O2 - A 450 L i A 450
PN-EN 50379-3: CO - A 450 L i A 450
1)
Wöhler A 450 L - 24 miesiące; A 450 / A 450 H - 48 miesięcy; z wyłączeniem
termoelementu, akumulatora i opcjonalnego sensora NO. Więcej informacji w OWS.
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Objętość - % w odniesieniu do suchych spalin
Czujnik elektrochemiczny
0,0 ... 21,0 %
± 0,3 obj. %

°C
Termoelement (NiCr-Ni)
-20,0…800,0 °C, rozdzielczość 0,1°C
-20…133 °C: ± 2°C;
133...800 °C: 1,5% wartości pomiaru

°C
Termoelement (NiCr-Ni)
-20,0°C do 100 °C, rozdzielczość 0,1 °C
± 1°C

Zasilanie .................................. Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 2250 mAh,
ładowanie poprzez port USB
Czas pracy akumulatora ......... Około 6 h (w zależności od trybu pracy
i podświetlenia wyświetlacza)
Czas pełnego ładowania ........... Około 3 h
Temperatura przechowywania -20...50 °C
Temperatura pracy .................... +5...40 °C (aby zagwarantować
wyznaczoną dokładność)
Ciężar ...................................... 620g (wraz z czujnikiem NO)
Wymiary ................................... 160 x 110 x 45 mm (bez sondy)
Długość przewodu sondy ........ 1 500 mm

Wöhler A 450 APP
Chętnie wykorzystujesz smartfon lub tablet w pracy? W takim
razie Wöhler A 450 App jest właściwym wyborem dla twoich
zadań pomiarowych i regulacyjnych. Nie ma znaczenia czy
używasz urządzenia z systemem Android czy iOS.

ZALETY APLIKACJI WÖHLER A 450
·· zdalne sterowanie pomiarami w miejscach z utrudnionym dostępem
·· bezpośrednie połączenie z urządzeniem poprzez lokalną sieć bezprzewodową (WLAN)
·· dane można wysłać ze smartfonu /tabletu pocztą elektroniczną

Wyświetlanie wszystkich wartości pomiarowych
jednocześnie

Strona startowa aplikacji Wöhler A 450 App

Wysyłka danych pomiarowych do klienta
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Analizatory spalin Wöhler A 450 L / A 450 / A 450 H
Analizator spalin
Wöhler A 450 L (PL)
5 000 ppm

Analizator spalin
Wöhler A 450 (PL)
10 000 ppm

Analizator spalin
Wöhler A 450 H (PL)
10 000 ppm

Nr art. 7069

Nr art. 7070

Nr art. 7071

•

•

•

•

ZASTOSOWANIE (zależy od akcesoriów)
Test 4 Pa
Regulacja urządzeń gazowych i olejowych oraz na paliwo stałe

•

Asystent regulacji palników

•

•

•

Ilość możliwych sensorów

3

3

3

5-calowy ekran dotykowy

•

•

•

1000 zapisów danych pomiarowych

•

•

•

Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

•

•

•

Port USB i port podczerwieni

•

•

•

24 miesiące

48 miesięcy

48 miesięcy

Diagnostyka sensorów urządzenia

•

•

•

Wymiana sensorów

•

•

•

Wizualne monitorowanie filtrów

•

•

•

do 6 h pracy

do 6 h pracy

do 6 h pracy

Sensor CO

5,000 ppm

10 000 ppm

10 000 ppm z kompensacją H2

Sensor O2

0…21 %

0…21 %

0…21 %

Sensor NO

opcja 3 000 ppm

opcja 3 000 ppm

opcja 3 000 ppm

•

•

•

FUNKCJONALNOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ
Gwarancja

Akumulator litowo-jonowy
ZAKRES DOSTAWY

Ładowarka USB
• = zawiera

|

opcja - z nowym urządzeniem lub upgrade - skontaktuj się z nami

Zestawy podstawowe
Zakres dostawy
Sensor CO 5 000 ppm

Wöhler A 450 L

Wöhler A 450 L NO

•

•

Sensor NO 3 000 ppm

•

port WLAN, USB, podczerwieni

•

•

Sonda spalin 250mm z wężem 1,5 m

•

•

Akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 2250mAh

•

•

25 szt. filtrów bawełnianych

•

•

Ładowarka USB z kablem microUSB

•

•

7069

7486

Wöhler A 450

Wöhler A 450 NO

•

•

Nr zam.
Zakres dostawy
Sensor CO 10 000 ppm
Sensor CO 10 000 ppm z kompensacją H2
Sensor NO 3 000 ppm

Wöhler A 450 H

Wöhler A 450 H NO

•

•

•

•

port WLAN, USB, podczerwieni

•

•

•

•

Sonda spalin 250mm z wężem 1,5 m

•

•

•

•

Akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 2250mAh

•

•

•

•

25 szt. filtrów bawełnianych

•

•

•

•

Ładowarka USB z kablem microUSB
Nr zam.
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•

•

•

•

7070

7493

7071

7455

Akcesoria do analizatora spalin Wöhler A 450

Nr zam.

Aplikacja Wöhler A 450 App
Języki: PL / EN / FR / IT / CZ / NL / CN
Wyświetla dane pomiarowe z analizatora spalin Wöhler A 450 liczbowo i graficznie na smartfonie lub tablecie
oraz zapisuje wyniki pomiaru na tych urządzeniach

bezpłatna

Oprogramowanie na PC Wöhler A 450
Języki: PL / EN / FR / IT / CZ / NL / CN
Do pomiarów online, wykresów i eksportu danych do MS Excel

4499

Wtyczka temperatury powietrza

5517

Sonda temperatury powietrza
Do Wöhler A 450/ A 550
185 mm z przewodem 1,7 m

5521

280 mm z przewodem 1,7 m

5511

Sonda
250 mm z wężem 1,5 m do Wöhler A 450

4498

Zestaw przedłużający do węża sondy
do Wöhler A 450 L / A 450
długość 1,5m
do prac serwisowych w dużych kotłowniach

2045

Uchwyt do sondy z wężem
do Wöhler A 450
wąż 1,5 m bez sondy spalin

4476

Sonda spalin
500 mm

9614

295 mm

9622

180 mm

9613

130 mm

9652

Sonda giętka
300 mm

3242

Stożek zaciskowy
do sond Ø 8 mm
Stal nierdzewna, do mocowania sondy spalin w otworze rury spalinowej

2494

Stożek z tworzywa
do sond Ø 8 mm
PTFE (teflon), do mocowania sondy temperatury powietrza w otworach Ø 10 – 15 mm

2463

Stożek gwintowany
do sond Ø 8 mm
Stal nierdzewna

1235

Filtr CHP
Pomiary CO w silnikach spalinowych

5523

Granulat do filtra
100 ml
Do filtra CHP

4398

Szybka drukarka termiczna Wöhler TD 100
Drukarka na podczerwień z 1 rolką papieru termicznego i 4 szt. baterii

4160

Papier termiczny
57mm szerokości, 12 m długości, 10 rolek
Do drukarki termicznej Wöhler TD 100, TD 600

4145

Ładowarka
Do Wöhler A 550 / A 450 / L 200

5502
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Akcesoria do analizatora spalin Wöhler A 450

Nr zam.

Walizka MIDI z tworzywa
Do Wöhler A 450 L

6594

Walizka MAXI z tworzywa
Do Wöhler A 450

4704

Plecak
Do Wöhler A 450 / A 550

5101

Woreczek serwisowy Wöhler A 450 L / A 450

4734

Filtry kondensatu
Zestaw 3 szt.

9621

Filtry zgrubne
Zestaw 5 szt.

9632

Filtry waciane
Zestaw 150 szt.

4288

Sensory do samodzielnej wymiany do analizatorów spalin Wöhler A 450 L/ A 450 / A 450 H

Nr zam.

Sensor O2
Do wszystkich wersji Wöhler A 450
Do samodzielnej wymiany

8963

Sensor CO 5.000 ppm
Do Wöhler A 450 L 5 000 ppm
Do samodzielnej wymiany

8964

Sensor CO 10 000 ppm bez kompensacji H2
Do Wöhler A 450
Do samodzielnej wymiany

8967

Sensor CO 10 000 ppm z kompesacją H2
Do Wöhler A 450 H
Do samodzielnej wymiany

8966

Sensor NO 3 000 ppm
Do wszystkich wersji Wöhler A 450
Do samodzielnej wymiany

8969

Sprawdzenie i kalibracja
Wöhler A 450

439

Dystrybucja w Polsce:

Pascal s.c. ul. Kasprowicza 11 88-300 Mogilno
tel. 601 98 27 98 663 98 06 98 693 98 27 98
e-mail: pascalpolska@pascalpolska.pl

www.pascalpolska.pl

