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Schemat instalacji wentylacyjnej w domu jednorodzinnym

KONTROLA, CZYSZCZENIE I POMIARY 
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

W związku z wdrożeniem Rozporządzenia w sprawie 
oszczędzania energii (EnEV)1 zapotrzebowanie na energię 
wykorzystywaną w budynkach jest systematycznie 
obniżane. Przegrody zewnętrzne budynku są nie 
tylko izolowane, lecz również w miarę możliwości 
wykonane w sposób jak najbardziej szczelny w celu 
minimalizacji wentylacyjnych strat ciepła. Dlatego też w 
wielu przypadkach montaż instalacji wentylacyjnej jest 
niezbędny.
Regularne kontrole i konserwacje zapewniają niezawodne 
funkcjonowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Zabrudzenia w kanałach powietrznych prowadzą do 
większego zużycia energii i często również stwarzają 
problemy higieniczne u osób przebywających  
w pomieszczeniach.
Już 10% zmniejszenie ilości przepływającego powietrza 
wystarczy, aby zdrowy klimat panujący wewnątrz 
pomieszczenia uległ znacznemu pogorszeniu. Taki spadek 
wydajności instalacji jest często kompensowany poprzez 
dopasowanie prędkości obrotowej wentylatora, co z kolei 
powoduje niepotrzebny wzrost zużycia energii.
Problem ten dotyczy nie tylko tradycyjnie nowych 
budynków, lecz przede wszystkim również instalacji w 
domach wielorodzinnych z łazienkami znajdującymi się 
wewnątrz (instalacje wentylacyjne według DIN18017)2, 
budynków przemysłowych (warsztaty samochodowe, 
piekarnie itd.), hali wielofunkcyjnych (hale gimnastyczne 

itp.) lub też garaży podziemnych. Okazuje się więc, że 
istnieje wiele instalacji wentylacyjnych, które powinny być 
regularnie sprawdzane i czyszczone.

Podczas inspekcji instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych stosuje się różne procedury badań 
i pomiarów, w zależności od zaleceń ustawowych lub 
uzgodnionych umownie. Na przykład norma PN-EN 157803 
opisuje kryteria oceny czystości i standardy w zakresie 
czyszczenia systemów wentylacji. Dodatkowo w normie 
PN-EN 125994 z 2013 roku dokładnie opisano procedury 
badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru 
instalacji wentylacji i klimatyzacji.
W niniejszej broszurze chcielibyśmy przedstawić 
możliwości i narzędzia, za pomocą których można 
samodzielnie przeprowadzić w/w prace.

1 EnEV:2009: Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii
2 DIN 18017-3:2009: Wentylacja łazienek i toalety bez okien zewnętrznych
3 PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów wentylacji
4 PN-EN 12599:2013-04: Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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KONTROLA WIZUALNA KANAŁÓW 
POWIETRZNYCH

Systemy rurowe instalacji wentylacyjnych z reguły składają 
się z kanału głównego i różnych kanałów pomocniczych. 
W celu uzyskania informacji o tym, co dzieje się wewnątrz 
tych kanałów można przejrzeć ich wnętrze za pomocą 
kamery inspekcyjnej. Obrotowo-uchylna głowica kamery 
VIS 350 pozwala na dokładne zbadanie kanału, a co 
za tym idzie, możliwość wyboru optymalnej metody 
czyszczenia i  omówienie tych kwestii z użytkownikiem. 
Materiały w postaci zdjęć i filmów zapisywane są 
na karcie pamięci kamery i doskonale nadają się do 
wykorzystania jako element dokumentacji. W ten sposób 

można zademonstrować użytkownikowi rzeczywisty stan 
wewnętrzny jego instalacji wentylacyjnej.

Do przeprowadzenia wizualnej kontroli instalacji 
wentylacyjnej można użyć różnych narzędzi. W celu 
uzyskania wstępnego badania, gdy instalacja nie jest 
(jeszcze) wyposażona w otwory rewizyjne, można dokonać 
jej sprawdzenia poprzez mały otwór, np. za pomocą 
wideoendoskopu Wöhler VE 200 (patrz strona 9). Uzyskany 
obraz przesyłany jest przez sieć WLAN na urządzenie 
użytkownika np. 

Kontrola za pomocą kamery inspekcyjnej Wöhler VIS 350
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Prosta obsługa - drążek wyciągany bezpośrednio z walizki kamery VIS 350

Kontrola za pomocą wideoendoskopu Wöhler VE 200

W instalacji wyposażonej w otwory 
rewizyjne do podglądu można stosować 
zarówno lusterka, jak i kamery inspekcyjne. 
Zakres wykorzystania lusterek jest jednak 
ograniczony. Aby uzyskać obszerny 
przegląd instalacji wentylacyjnej najlepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie systemu 
inspekcji wideo.

Za pomocą kamery inspekcyjnej  
Wöhler VIS 350 (patrz strona 7) lub  
Wöhler   VIS 400   (patrz    strona 8) 
można   poruszać się w instalacjach 
wentylacyjnych o średnicy od  
Ø 70 mm, zbadać ich wnętrze oraz 
udokumentować inspekcję za pomocą zdjęć 
i filmów. Giętki drążek kamery o długości  
20 m zakończony obrotowo-uchylną głowicą 
kamery o średnicy 40 mm pozwala na 
uzyskanie pełnego obrazu całego wnętrza 
kanału.

Stosując głowicę o średnicy 26 mm można 
w niezawodny sposób sprawdzać małe 
instalacje wentylacyjne, już od Ø 40 mm 
w domach jednorodzinnych. Głowica ta 
swobodnie porusza się po zagięciach i może 
bez problemu przejść przez większą liczbę 
kolanek o kącie 87°.

Najnowszy kamera Wöhler VIS 700 HD 
sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny 
jest ostry jak brzytwa obraz badanego kanału. 
Jakość HD umożliwia dokładne zbadanie 
każdego łączenia i spawu, ocenę stopnia 
zabrudzenia czy stanu technicznego kanału  
i urządzeń w nim umieszczonych.

Powyższe systemy inspekcji wideo 
wyposażone są w kartę pamięci 
SDHC, na której zapisywane są zdjęcia  
i filmy. Poza cyfrowym metromierzem, na 
wyświetlaczu pokazywane jest dodatkowo 
położenie głowicy kamery. Jest to rozwiązanie 
szczególnie przydatne w przypadku 
bardzo rozgałęzionych sieci przewodów. 
Na monitorze w każdej chwili można 
zobaczyć, gdzie w przewodzie jest góra  
i dół, i o ile stopni kamera prowadzona jest 
do góry lub do dołu. Ponadto za pomocą 
lokalizatora Wöhler L 200 możliwe jest proste  
i opłacalne kosztowo przeprowadzenie 
radiowej lokalizacji głowicy w rurze.

Kontrola wizualna kanałów powietrznych
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Wöhler VIS 700

Wöhler VIS 700  
Kamera inspekcyjna HD z funkcją nagrywania 
i manualnym fokusem

ZALETY 
 •idealna do inspekcji rur kanalizacyjnych, 
kanałów spalinowych i wentylacyjnych od 
70mm (56mm dla prostych przewodów 
spalinowych)

 •jakość obrazu HD dzięki cyfrowemu 
sensorowi kamery o wysokiej 
rozdzielczości

 •wodoodporna obrotowo-uchylna głowica 
kamery Ø 40mm, kolorowa

 •sterowanie za pomocą joystika i 7“ ekranu 
dotykowego HD

 •motorowo sterowany fokus regulowany za 
pomocą joysticka

 •nadajnik sygnału umożliwia 
bezprzewodową lokalizację głowicy

 •wskaźnik położenia głowicy w badanym 
przewodzie widoczny na ekranie monitora

 •funkcja komentarza pozwala na dodanie 
opisu usterki na zdjęciu

 •nagrywanie komentarzy głosowych

 •transmisja obrazu na żywo poprzez sieć 
bezprzewodową WLAN

 •giętki drążek z włókna szklanego o dł. 30m

 •szybkie i efektywne czyszczenie drążka 
kamery - dzięki możliwości wyciągnięcia  
z walizki

 •4 godziny pracy na akumulatorze litowo-
jonowym

System inspekcji video  
Wöhler VIS 700 HD
Zawartość:

kamera inspekcyjna Wöhler VIS 700 HD  
z monitorem 7“ HD TFT na kablu 1,5m

akumulator litowo-jonowy

obrotowo-uchylna głowica kamery 40mm  
- rozłączna

karta pamięci SDHC 32GB

drążek kamery 8,6 x 5,6mm - 30m (z możliwością 
wyciągnięcia z walizki w celu wyczyszczenia)

3 zapasowe kopułki plastikowe

mata antypoślizgowa

ładowarka USB z kablem USB-C

dwustrefowa walizka z tworzywa

 Nr zam. 7000 

Nowość

ZASTOSOWANIE 
Inspekcja wizualna oraz dokumentacja  
i analiza uszkodzeń:

 •przewodów spalinowych od Ø 56mm

 •rur kanalizacyjnych od Ø 70mm

 •przyłączy domowych do Ø 200mm

 •kanałów wentylacyjnych

 •wolnych przestrzeni, sufitów 
podwieszanych, szachtów

 •maszyn i instalacji przemysłowych

Ostry obraz, przejrzyste menu i wygodny do trzymania monitor

EKRAN

DOTYKOWY

ŁATWE

CZYSZCZENIE

FUNKCJA

HOME

NAGRYWANIE

GŁOSU

NADAJNIK

SYGNAŁU

NAGRYWANIE

FILMÓW

ZAPISYWANIE

ZDJĘĆ

AKUMULATOR

LITOWO-JONOWY
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Wöhler VIS 350  
Kamera inspekcyjna z funkcją nagrywania

ZALETY 
 •idealna do rur, kanałów wentylacyjnych, 
szachtów i kominów od Ø 60mm

 •obrotowo-uchylna wodoodporna głowica 
kamery Ø 40mm

 •cyfrowy metromierz 

 •wskazanie na monitorze położenia głowicy 
(kąt i kierunek przesuwu)

 •funkcja Home kieruje obiektyw na wprost 
dla łatwej orientacji

 •zintegrowany nadajnik sygnału do 
współpracy z lokalizatorem L 200

 •mobilność do 4 godzin – wytrzymałe 
akumulatory

 •giętki drążek z włókna szklanego o dł. 20m 
(lub 30m - opcja)

Wöhler VIS 350

Kamera inspekcyjna Wöhler VIS 350
20 m
Zawartość:

kamera inspekcyjna Wöhler VIS 350

cyfrowy metromierz

obrotowo-uchylna kolorowa głowica kamery Ø 40 
mm V2

monitor TFT 7“ z 2m przewodem (rozłączny)

karta pamięci SD 4GB do nagrywania filmów i 
zdjęć

kabel mini USB

20m drążek z włókna szklanego Ø 6,5mm

5 zapasowych kopułek z tworzywa

1 mata antypoślizgowa

2 akumulatory i ładowarka

walizka z tworzywa sztucznego

 Nr zam. 7350 Obrotowo-uchylna głowica z doświetleniem zapewnia ostry oraz badanego przewodu.

ZASTOSOWANIE 
Inspekcja wizualna oraz dokumentacja  
i analiza uszkodzeń:

 •przewodów spalinowych od Ø 56mm

 •rur kanalizacyjnych od Ø 70mm

 •przyłączy domowych do Ø 200mm

 •kanałów wentylacyjnych

 •wolnych przestrzeni, sufitów 
podwieszanych, szachtów

 •maszyn i instalacji przemysłowych

CRYSTAL

CLEAR SCREEN

PRACA NA

AKUMULATORZE

DO 4H

OBROTOWO-UCHYLNA

GŁOWICA KAMERY

POŁOŻENIE

I KĄT NACHYLENIA

GŁOWICY

ZAPISYWANIE

ZDJĘĆ

NAGRYWANIE

FILMÓW

NADAJNIK

SYGNAŁU
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Wöhler VIS 400  
Kamera inspekcyjna z funkcją nagrywania

ZALETY 
 •system modularny pozwala zestawić 
indywidualnie poszczególne komponenty 
zestawu wg potrzeb

 •kompaktowa i poręczna – ciężar jednostki 
obsługowej tylko 1200g

 •obrotowo-uchylna wodoodporna głowica 
kamery Ø 40mm

 •głowica posiada zintegrowany nadajnik 
sygnału, co daje możliwość lokalizacji 
miejsca usterki za pomocą lokatora Wöhler 
L200 (opcja)

 •cyfrowy metromierz 

 •nagrywanie filmów z dźwiękiem

 •2 h nieprzerwanej pracy na akumulatorze

 •kołowrotek z drążkiem 20m lub 30m

ZASTOSOWANIE 
Inspekcja wizualna oraz dokumentacja i 
analiza uszkodzeń:

 •przewodów spalinowych od Ø 56mm

 •kominów (od dołu do 14x14 cm)

 •kanałów wentylacyjnych od Ø 50mm

 •rur kanalizacyjnych od Ø 70mm

Wöhler VIS 400

Kamera inspekcyjna Wöhler VIS 400
Zestaw z kołowrotkiem i drążkiem
Zawartość:

kolorowy monitor Wöhler VIS 400

obrotowo-uchylna kolorowa głowica kamery Ø 
40mm

etui ochronne z osłoną przeciwsłoneczną

kołowrotek z cyfrowym metromierzem

drążek kamery GFK 20m, Ø 6,5mm

karta pamięci SD 4GB

zasilacz

walizka z tworzywa 

(za dopłatą możliwość zamiany drążka na 30m)

 Nr zam. 6883 

CRYSTAL

CLEAR SCREEN

ZAPISYWANIE

ZDJĘĆ

NADAJNIK

SYGNAŁU

WYTRZYMAŁA

OBUDOWA

NAGRYWANIE

FILMÓW

OBROTOWO-UCHYLNA

GŁOWICA KAMERY

NAGRYWANIE

GŁOSU

GŁOWICA

ROZŁĄCZNA
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Wöhler VE 200 Wöhler VE 300
Videoendoskop z sondą Ø 8,5 mm Videoendoskop z sondą Ø 8,5 mm

Wöhler VE 200 | Wöhler VE 300

ZALETY 
 •wyświetlanie obrazu poprzez sieć WLAN na wszystkich 
kompatybilnych urządzeniach (np. netbooku, smartfonie, tablecie) 

 •funkcja Snapshot  (zdjęcia) i nagrywanie filmów

 •giętka sonda 1,2 m

 •płynna regulacja podświetlenia głowicy oraz zintegrowana latarka

 •zestaw dodatkowych akcesoriów do montażu na głowicy (lusterko, 
hak i magnes)

 •dedykowana walizka

ZALETY 
 •duży 3,5 calowy wyświetlacz

 •funkcja ZOOM

 •dodatkowe źródło światła do doświetlenia pustych przestrzeni  
– 4 diody LED

 •sonda giętka o dł. 1 metra

 •nagrywanie video i zdjęć

 •zestaw dodatkowych akcesoriów do montażu na głowicy  
(lusterko, hak i magnes)

 •dedykowana walizka

zdjęcie zawiera 
dodatkowy produkt

Zawartość:

Wöhler Videoendoskop VE 200 

sonda 1,2m z miniaturową głowicą kamery Ø 8,5mm

akcesoria (lusterko, hak i magnes)

4 baterie AA

walizka z tworzywa

 Nr zam. 7792 

Wöhler Videoendoskop VE 200 z sondą Ø 8,5mm

Zawartość:

Wöhler  Videoendoskop VE 300

sonda 1 m  z miniaturową głowicą Ø 8,5 mm

akcesoria  (lusterko, hak, magnes)

akumulator Li-ion

karta pamięci micro SD 8 GB

ładowarka sieciowa

adapter USB do karty micro SD

kabel video

walizka z tworzywa

 Nr zam. 8592 

Wöhler Videoendoskop VE 300 z sondą Ø 8,5mm

Dodatkowa sonda Ø 5,5 mm na drążku 1,2 m Dodatkowa sonda Ø 5,5 mm na drążku 1 m 

Dodatkowa sonda Ø 9 mm na przewodzie 3 m Dodatkowa sonda Ø 9 mm na przewodzie 3 m 

Dodatkowa sonda Ø 25 mm na przewodzie 3 m Dodatkowa sonda Ø 25 mm na przewodzie 3 m 

7787 8587

7724 8595

7789 8593

Dostępne akcesoria Dostępne akcesoriaNr zam. Nr zam.
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Kanał główny

Odciąg zanieczyszczeń
przy użyciu odciągu z filtrem 

Czyszczenie
za pomocą wałka
rotacyjnego lub pejcza 
ciśnieniowego

K
an

ał
 b

o
cz

n
y

Uszczelnienie

Balon uszczelniający

Przebieg czyszczenia kanałów wentylacyjnych
1  najpierw kanały boczne
2  potem kanał główny

1

2

CZYSZCZENIE KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH

Na podstawie wizualnej inspekcji 
instalacji wentylacyjnej dokonuje się 
wyboru metody czyszczenia. Należy 
przy tym wziąć pod uwagę wielkość i 
przekrój instalacji oraz materiał,  
z którego została wykonana.

Instalacja wentylacyjna przed czyszczeniem Instalacja wentylacyjna po czyszczeniu szczotką na drążku 
rotacyjnym

Rysunek schematyczny instalacji wentylacyjnej
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Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie za pomocą szczotki przy użyciu wałka 
giętkiego Wöhler

Czyszczenie za pomocą szczotki przy użyciu ręcznego 
kołowrotka Wöhler H 420

Czyszczenie okrągłego kanału powietrznego za pomocą 
sprężonego powietrza przy użyciu dyszy rotacyjnej Wöhler

Odciąg do usuwania zanieczyszczeń z kanałów 
powietrznych

Czyszczenie za pomocą szczotek
Metoda czyszczenia za pomocą szczotek stosowana jest 
przede wszystkim w okrągłych kanałach powietrznych.

Czyszczenie szachtów pomocniczych i mniejszych 
szachtów głównych o okrągłych przekrojach może się 
odbywać przy użyciu giętkiego drążka rotacyjnego Wöhler 
(patrz strona 12). Do małych przekrojów np. elastycznych 
przewodów owalnych o niewielkiej wysokości, używanych 
do rozprowadzania powietrza w domkach jednorodzinnych, 
nadają się 15 metrowe kompaktowe drążki rotacyjne (patrz 
strona 13). Perlonowa głowica szczotki jest wprawiana 
w ruch za pomocą wkrętarki akumulatorowej. Półokrągły 
kształt szczotki oraz elastyczne właściwości giętkiego drążka 
umożliwiają dokładne czyszczenie również mniejszych rur  
o wąskich kolankach. Tego typu instalacje wentylacyjne można 
także czyścić za pomocą kompaktowych minikołowrotków 
(patrz strona 14). Dzięki cienkiemu i wyjątkowo giętkiemu 
drążkowi pozwalają one na pracę w instalacjach o wielu 
łukach.

W przypadku długich odcinków rur o większym przekroju 
i niewielkich zmianach kierunku zaleca się wykorzystanie 
ręcznego kołowrotka Wöhler H 420 (patrz strona 15) z kulistą 
szczotką perlonową. Kołowrotek wyposażony jest w bardzo 
wytrzymały, a jednocześnie wysoce elastyczny pręt z włókna 
szklanego. 

Czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza
Za pomocą sprężonego powietrza można czyścić w sposób 
optymalny zarówno okrągłe, jak i prostokątne szachty i kanały. 
W większych kanałach stosowane są pejcze powietrzne, które 
mogą również oderwać osadzone trwale zabrudzenia. Poza 
tym okrągłe i owalne rury mogą być efektywnie czyszczone 
za pomocą rotacyjnych dysz helikopterowych (patrz strony 
17-18).

Odciąg zanieczyszczeń
Odciąg zanieczyszczeń SF 300 (patrz strona 19), dzięki 
wydajności zasysania powietrza wynoszącej 1000 m3/h, 
stanowi przydatną pomoc podczas odsysania zabrudzeń z 
przewodów i kanałów powietrznych. Urządzenie jest łatwe w 
transporcie i może pracować w pozycji pionowej lub poziomej 
– w zależności od potrzeby. Dostępne dodatkowe elastyczne 
przewody powietrzne pozwalają na bezproblemowe 
ustawianie urządzenie w oddalonej pozycji.
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Drążek giętki rotacyjny Wöhler  
Do czyszczenia okrągłych kanałów  
wentylacyjnych od Ø 80mm do 250mm

ZALETY 
 •duża skuteczność czyszczenia dzięki 
obrotom prawo i lewoskrętnym

 •bardzo elastyczna główka – nadaje się do 
ciasnych zakrętów

 •napęd za pomocą wiertarki 
akumulatorowej – niezależność od sieci 
zasilania (nie ma w zestawie)

 •półokrągły kształt szczotki perlonowej 
zapewnia optymalne prowadzenie

Drążek rotacyjny Wöhler 5m
Zawartość:

Drążek giętki o dł. 5m z końcówką ze stali  
nierdzewnej z gwintem M10

Półkolista szczotka perlonowa Ø 18cm

 Nr zam. 4832 

Drążek rotacyjny Wöhler 10m
Zawartość:

Drążek  giętki o dł. 10m z końcówką ze stali  
nierdzewnej z gwintem M10

Półkolista szczotka perlonowa Ø 18cm

 Nr zam. 4866 

Drążek rotacyjny Wöhler 15m
Zawartość:

Drążek giętki o dł. 15m z końcówką ze stali  
nierdzewnej z gwintem M10

Półkolista szczotka perlonowa Ø 18cm

 Nr zam. 4880 

Efektywne czyszczenie dzięki obrotowej szczotce

Drążek giętki rotacyjny Wöhler

Półkolista szczotka perlonowa  
2 warstwowa , gwint M10

Ø 12,5 cm 

Ø 18 cm 

Ø 25 cm 

1458

1466

7102

Dostępne akcesoria Nr zam.
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Drążek giętki rotacyjny Wöhler M5 
Do kanałów okrągłych o średnicach od Ø 63mm
Do przewodów owalnych o wymiarach 
od 50 x 100mm

ZALETY 
 •duża elastyczność dzięki kompaktowym 
głowicom czyszczącym

 •nowatorska, niewielka perlonowa głowica 
szczotkowa o Ø 140mm

 •głowica Ø 150mm do bezpyłowego 
czyszczenia wewnętrznej powierzchni rur 

 •napęd za pomocą wiertarki 
akumulatorowej – niezależność od sieci 
zasilania (nie ma w zestawie)

Efektywne czyszczenie przewodów o przekroju owalnym

Perlonowa głowica 
szczotkowa Ø 14cm

Szmatki czyszczące do 
głowicy – zestaw 10 sztuk, 
Ø 15cm

Adapter głowicy 
czyszczącej – do 
przykręcenia ściereczek do 
głowicy, gwint M5 

4169

4185

4139

Dostępne akcesoria Nr zam.

Drązek giętki rotacyjny Wöhler  M5

Zawartość:

Drążek giętki o dł. 15m, gwint M5

Perlonowa głowica szczotkowa Ø 140mm

Głowica czyszcząca z dwiema ściereczkami  
Ø 150mm

 Nr zam. 4172 

Drążek rotacyjny Wöhler M5

Głowica ze ściereczką
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Kompaktowy minikołowrotek Wöhler  
Do czyszczenia kanałów wentylacyjnych 
i spalinowych Ø 40 - 150 mm

ZALETY 
 •bardzo lekki (tylko 720g)

 •poręczny (28 cm średnicy)

 •ergonomiczna rączka

 •dla lewo i praworęcznych

 •drążek Ø 4,5mm o długości 15m w trwałym 
płaszczu z poliamidu

 •oznaczenie metrów na drążku

Kompaktowy minikołowrotek Wöhler

Minigwiazda PEK 
Otwór wewnętrzny 6mm, stabilność 
do temperatury 180oC, sztywność: 
miękka

Szczotki PEK 
Z nakrętką kołpakową, gwint M5, 
sztywność: miękka

Ø 7 cm 

Ø 7 cm 

Ø 10 cm 

Ø 10 cm 

Ø 13 cm 

Ø 13 cm 

Ø 15 cm 

Ø 15 cm 

Ø 20 cm 

Ø 20 cm 

8644

3803

8645

8076

8646

7091

8647

3839

8648

7990

Dostępne akcesoria Nr zam.

Zawartość:

Minikołowrotek z drążkiem o dł. 15m

Elastyczna końcówka

Minigłowica prowadząca (bez minigwiazdy)

 Nr zam. 2028 

Kompaktowy minikołowrotek Wöhler

Czyszczenie za pomocą kompaktowego minikołowrotka i szczotki

zdjęcie zawiera 
dodatkowy produkt (gwiazdę)
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Kołowrotek ręczny Wöhler  
Do czyszczenia kanałów wentylacyjnych 
i spalinowych do Ø 250 mm

ZALETY 
 •cyfrowy metromierz z wyświetlaczem 
ułatwia pracę

 •łatwo wysuwany drążek i praktyczny 
hamulec

 •nieduży ciężar kołowrotka

 •drążek Ø 7mm o długości 15m lub 20m w 
trwałym płaszczu z poliamidu

 •wiele zastosowań - można stosować wiele 
rodzajów gwiazd i szczotek  
(PEK, perlon, stal nierdzewna)

Półkolista szczotka perlonowa 
2-warstwowa , gwint M10

Szczotka perlonowa 
2-warstwowa, gwint M10

Ø 18 cm 

Ø 20 cm 

Ø 25 cm 

Ø 25 cm 

Ø 30 cm 

1466

18720

7102

18725

18730

Dostępne akcesoria Nr zam.

Zawartość:

Kołowrotek  z drążkiem o dł. 15m

Cyfrowy metromierz

Drążek Ø 7mm

Głowica szybkozłączna (bez gwiazdy)

 Nr zam. 3770 

Zawartość:

Kołowrotek  z drążkiem o dł. 20 m

Cyfrowy metromierz

Drążek Ø 7mm

Głowica szybkozłączna (bez gwiazdy)

 Nr zam. 3790 

Kompaktowy minikołowrotek Wöhler
Kołowrotek ręczny Wöhler dł. 15m 
z cyfrowym metromierzem

Kołowrotek ręczny Wöhler dł. 20m 
z cyfrowym metromierzem

Kołowrotek ręczny Wöhler

Czyszczenie okrągłego kanału wentylacyjnego za pomocą szczotki

zdjęcie zawiera 
dodatkowy produkt (szczotkę)
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Kołowrotek na statywie Wöhler  
Do czyszczenia kanałów wentylacyjnych 
i spalinowych

ZALETY 
 •bardzo stabilny stojak o średnicy 59cm

 •drążek z włókna szklanego Ø 9mm o 
długości 15m lub 20m w trwałym płaszczu 
z poliamidu

 •oznaczenie długości co 1m na płaszczu

 •można używać do prowadzenia głowicy 
kamery VIS 400 w górę kanału (stosując 
dodatkowo tulejkę stabilizującą)

 •do stosowania także z dużymi gwiazdami i 
szczotkami (PEK, stal nierdzewna)

Kołowrotek na statywie Wöhler 

Szczotki perlonowe 2-warstwowe, 
gwint M10, sztywność: miękkie

Gwiazdy perlonowe
Otwór o średnicy 28mm, stabilne 
do 50oC, sztywność: miękkie

Ø 15 cm Ø 15 cm 

Ø 18 cm Ø 18 cm 

Ø 40 cm Ø 35 cm 

Ø 50 cm (4-warstwowa)

Ø 20 cm Ø 20 cm 

Ø 50 cm Ø 40 cm 

Ø 60 cm (4-warstwowa)

Ø 25 cm Ø 25 cm 

Ø 30 cm Ø 30 cm 

13715 18715

13718 18718

24 18735

18750

13720 18720

3141 18740

18760

13725 18725

13730 18730

Dostępne akcesoriaDostępne akcesoria Nr zam.Nr zam.

Zawartość:

Kołowrotek  z drążkiem o dł. 15m

Drążek Ø 9mm

Głowica nakręcana (bez szczotki)

 Nr zam. 9412 

Zawartość:

Kołowrotek  z drążkiem o dł. 20m

Drążek Ø 9mm

Głowica nakręcana (bez szczotki)

 Nr zam. 9413 

Kołowrotek na statywie Wöhler dł. 15m

Kołowrotek na statywie Wöhler dł. 20m

zdjęcie zawiera 
dodatkowy produkt (szczotkę)
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Kołowrotek na statywie Wöhler dł. 15m

Kołowrotek na statywie Wöhler dł. 20m

Zestaw startowy do 
czyszczenia kanałów 
wentylacyjnych

Zestaw komfortowy do 
czyszczenia kanałów 
wentylacyjnych

Do czyszczenia sprężonym 
powietrzem kanałów okrągłych 
o średnicy do Ø125 mm

Do czyszczenia sprężonym 
powietrzem kanałów okrągłych  
i prostokątnych

Zestaw startowy do czyszczenia kanałów wentylacyjnych | Zestaw komfortowy do czyszczenia kanałów wentylacyjnych

ZALETY 
 •zastosowana obrotowa dysza helikopterowa z wstecznym 
kierunkiem wydmuchu usuwa zanieczyszczenia jednocześnie 
samoistnie przesuwając się do przodu

 •łatwa obsługa

 •możliwość czyszczenie odcinków o długości do 7m

 •zestaw w poręcznej walizce

ZALETY 
 •łatwa obsługa kołowrotka ciśnieniowego

 •cyfrowy metromierz z wyświetlaczem usprawnia pracę

 •praktyczne przedłużenie w postaci węża ciśnieniowego na bębnie

Zawartość:

wąż ciśnieniowy o dł. 7m 

zawór zamykający

adapter do podłączenia węża ciśnieniowego  
i kompresora

dysza helikopterowa z wydmuchem wstecznym

walizka z tworzywa

 Nr zam. 7560 

Zawartość:

kołowrotek ciśnieniowy/wodny Wöhler DH 420  
z cyfrowym metromierzem 

10 m przewód ciśnieniowy, wzmacniany  
włóknem szklanym

zawór zamykający

adapter do podłączenia węża ciśnieniowego  
i kompresora

dysza helikopterowa z wydmuchem wstecznym

przyłącze ciśnieniowe

wąż ciśnieniowy/wodny o dł. 20m na bębnie

pejcz powietrzny 7-ramienny

kula prowadząca

walizka transportowa aluminiowa XXL

 Nr zam. 7570 

Zestaw startowy do czyszczenia kanałów  
wentylacyjnych

Zestaw komfortowy do czyszczenia kanałów 
wentylacyjnych
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Kołowrotek ciśnieniowy Wöhler DH 420  
Do czyszczenia kanałów wentylacyjnych za 
pomocą sprężonego powietrza

ZALETY 
 •podczas pracy kołowrotek można trzymać 
za rączkę lub za pomocą uchwytu 
zamocować do paska, obie ręce pozostają 
wtedy wolne

 •możliwość czyszczenie odcinków o 
długości do 10m

 •cyfrowy metromierz ułatwia pracę

 •czyszczenie małych okrągłych kanałów 
przy użyciu dyszy helikopterowej oraz 
większych kanałów przy użyciu pejcza 
powietrznego montowanego do kuli 
prowadzącej

 •wzmocnienie i usztywnienie drążka 
włóknem szklanym ułatwia jego przesuw 
w kanale

Wöhler DH 420

Kula prowadząca
do prowadzenia kołowrotka DH 420 w kanałach prostokątnych

Dysza helikopterowa
rotacyjna, z wydmuchem wstecznym, do czyszczenia kanałów o średnicy do Ø 125mm połączenie szczotki i dyszy do usuwania 
uporczywych zabrudzeń, lekkie prowadzenie zwłaszcza w kanałach pionowych dzięki wstecznemu wydmuchowi wprawiającemu dyszę 
w samoistny ruch do przodu 

Dysza helikopterowa
rotacyjna, z wydmuchem przednim, do czyszczenia kanałów o średnicy do Ø 125mm
połączenie szczotki i dyszy do usuwania uporczywych zabrudzeń, zluzowane cząsteczki zanieczyszczeń są wydmuchiwane do przodu 

Pejcz powietrzny 7-ramienny
posiada 7 ramion o średnicy 2mm i długości 50cm przeznaczony do większych średnic

Wąż ciśnieniowy na bębnie
20m wąż z 1,5m przyłączem i adapterem przyłączeniowym 

Zestaw balonów uszczelniających
Zestaw 2 balonów: Do uszczelniania otworów o średnicy Ø 100-250mm oraz  Ø 200-400mm

Aluminiowa pompka do balonów uszczelniających
do pompowania balonów uszczelniających

7552

7556

7557

7562

7565

7506

53817

Dostępne akcesoria Nr zam.

Zawartość:

kołowrotek ciśnieniowy Wöhler DH 420 z cyfrowym 
metromierzem

10 m przewód ciśnieniowy, wzmacniany włóknem 
szklanym

zawór zamykający

adapter do podłączenia węża ciśnieniowego  
i kompresora (bez dyszy i pejcza)

 Nr zam. 7580 

Kołowrotek ciśnieniowy Wöhler DH 420
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Odciąg zanieczyszczeń SF 300
Do prostego i efektywnego czyszczenia  
przewodów wentylacyjnych do średnicy Ø 300mm

ZALETY 
 •do czyszczenia kanałów wentylacyjnych do 
średnicy 300mm

 •może pracować w pozycji leżącej 
(poziomo) lub stojącej (pionowo)

 •łatwy transport  dzięki kółkom 
transportowym i rączce

 •możliwe jednoczesne przyłączenie 2 
przewodów ssących za pomocą reduktora 
(Ø160mm lub Ø 200mm)

 •opcjonalnie można przyłączyć dodatkowy 
przewód ssący o dł. 5m (należy zamawiać 
osobno)

Urządzenie wytwarza silne podciśnienie  
w celu wciągnięcia brudu i cząsteczek kurzu 
podczas procesu czyszczenia kanałów 
wentylacyjnych.

Zawartość:

odciąg zanieczyszczeń SF300 z wbudowanymi 
filtrami

przewód ssący dł. 5m i średnicy Ø200 mm

adapter

 Nr zam. 6190 

Kołowrotek ciśnieniowy Wöhler DH 420

Odciąg zanieczyszczeń SF 300

Odciąg zanieczyszczeń SF 300

DANE TECHNICZNE 
Moc ssąca z założonym przewodem Ø 200mm

Moc silnika

Klasa ochronna

Klasa izolacji

Wymiary

Waga

ok. 1000 m3/h 

0,55 kW

IP54

F

90 x 41 x 46cm

29 kg
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Wąż dodatkowy do SF 300

Adapter Ø160 / Ø100  
do SF 300

Adapter Ø200 / Ø160  
do SF 300

Filtr wstępny (klasa filtra M5)  
do SF 300

Filtr dokładny (klasa filtra F7)  
do SF 300

Zestaw elementów uszczelniających okrągłych
Zawiera 4 elementy uszczelniające (bez otworu), do średnic od Ø 110mm do Ø 330mm

Zestaw elementów uszczelniających prostokątnych
Zawiera 5 elementów uszczelniających (bez otworu), do średnic od 120 x 120mm do 390 x 390 mm

Torba do transportu przewodów ssących  
do SF 300 do przewodu ssącego  Ø200mm i Ø160mm, 5m

Ø 200mm, długość 5m

 

Ø 160mm, długość 5m 

6191

6198

6199

6194

6195

7522

7523

6193

6192

Dostępne akcesoria Nr zam.
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Zestaw pomiarowy Wöhler DTEST 
Do oceny gęstości powierzchniowej pyłu/stopnia 
czystości w instalacjach wentylacyjnych 
na miejscu

ZASTOSOWANIE 
 •szybki i prosty pomiar oraz ocena czystości 
powierzchni w instalacjach i urządzeniach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie 
z PN-EN 15780 i VDE 6022 1.3

 •dokumentacja przed i po czyszczeniu 
kanału

ZALETY 
 •ważenie na miejscu – nie ma potrzeby 
korzystania z laboratorium

 •cały zestaw w kompaktowej walizce

    - waga

    - ściereczki testowe

    - rozpuszczalnik

    - rękawiczki

 •pobrane próbki zapewniają wiarygodne 
wyniki

Zawartość:

waga

30 ściereczek testowych 110x190 mm

2 fiolki testowe

szablon magnetyczny 100cm2 zabezpieczony  
folią PE

pisak

2 buteleczki po 50ml z acetonem

2 buteleczki po 50ml z isopropanolem

30 jednorazowych rękawiczek

walizka z tworzywa

 Nr zam. 8704 

Zestaw pomiarowy Wöhler DTEST 

Zestaw pomiarowy Wöhler DTEST 

DANE TECHNICZNE 
Waga

Maksymalna masa próbki

Rozdzielczość

Dokładność

Jednostki

Zasilanie

Temperatura pracy

Automatyczne wyłączanie

Wymiary

Szablon magnetyczny

Rozpuszczalnik

Ściereczki testowe

 

20g

0,001g <10g

0,002g>10g

± 0,006g <10g

± 0,012g>10g

g,oz,dwt,ct

4 baterie AAA 1,5V

15oC - 30oC

po  5 minutach

65 x 113 x 17,5mm

F(okrąg wewnętrzny) 100cm2

aceton, isopropanol

100% włókno polipropylenowe
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POMIARY W INSTALACJACH 
WENTYLACYJNYCH

W trakcie sprawdzania prawidłowości funkcjonowania 
instalacji wentylacyjnej kluczową sprawą jest 
przede wszystkim ustalenie całkowitego strumienia 
objętościowego przepływu. Pomiar ten jest wykonywany 
w kanałach powietrznych lub też w centrali wentylacyjnej 
(np. dyszy wlotowej). Mierzy się głównie za pomocą 
wysokoprecyzyjnych mierników do pomiaru różnicy ciśnień 
jak na przykład DC 410 FLOW (patrz strona 26) w połączeniu 
z rurką Prandtl’a.
Aby skontrolować czy pojedyncze pomieszczenia mają 
odpowiedni dopływ świeżego powietrza wykonuje się 
pomiar częściowego strumienia objętościowego na kratkach 
i anemostatach. Tego typu pomiary wykorzystywane są 
do kontroli koncepcji wentylacji zgodnie z DIN 1946-6.  
 
Ustalenie całkowitego strumienia objętościowego 
przepływu – pomiary w kanałach powietrznych
Metoda pomiarowa służąca do wyznaczenia prędkości 

przepływu i strumienia objętościowego zależna jest od 
profilu przepływu (laminarne lub turbulentne) i struktury 
kanałów powietrznych (okrągłe czy kwadratowe).
 W przypadku okrągłych kanałów powietrznych stosowana 
jest metoda osi ciężkości. 

Strumień objętościowy wyznaczany jest na podstawie 
średniej arytmetycznej prędkości zmierzonej na 
odpowiedniej osi ciężkości. W prostokątnych kanałach 
powietrznych stosuje się metodę klasyczną Trivival. Przekrój 
dzielony jest na jednakowe pola. Miejsce pomiaru leży 
w środku geometrycznym odpowiedniego pola. Średnia 
prędkość obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej 
poszczególnych prędkości. W mierniku Wöhler DC 410 FLOW 
obliczanie średniej prędkości jest już zintegrowane.

Prosty pomiar w prostokątnym kanale powietrznym za pomocą miernika Wöhler DC 410 FLOW i sondy przepływu



23

Ustalenie całkowitego strumienia objętościowego 
przepływu – pomiary na centrali/urządzeniu
Ustalenie całkowitego strumienia objętościowego 
przepływu na centrali wentylacyjnej  z reguły polega na 
zmierzeniu różnicy ciśnień na króćcach wentylatora za 
pomocą Wöhler DC 410 FLOW. Na podstawie tych danych 
można na podanym przez producenta wykresie krzywych 
odczytać strumień objętościowy.

Pomiary na kratkach i anemostatach
Dla zapewnienia dobrego klimatu w pomieszczeniach 
decydujący jest odpowiedni strumień objętości 
napływającego powietrza w zgodności z projektem 
instalacji. Pomiary na kratkach  i anemostatach w 
pomieszczeniu mogą być przeprowadzane różnymi 
metodami. Najczęściej stosowanymi są pomiar za pomocą 
tuby pomiarowej i pomiar ciśnienia odniesienia na wlocie i 
wylocie.

Pomiary za pomocą tuby pomiarowej
Tubę pomiarową należy szczelnie osadzić na przelocie 
powietrza, tak aby cały strumień objętościowy przepływał 
przez tubę. W miejscu najmniejszego przekroju tuby 
umieszczany jest element pomiarowy. Może to być na 
przykład gorący drut sondy punktowej lub powierzchniowej, 
rurka piętrząca lub też wiatraczek.
Należy zwrócić uwagę, aby nie tworzyły się żadne 
homogeniczne strumienie na przekroju pomiarowym tuby. 
Dlatego preferuje się jako elementy pomiarowe sondy, 
które mierzą przez cały przekrój jak np. w przypadku Wöhler 
FA 410/430 (strona 30) lub SWF 236 (strona 28-29). Aby 
ocenić jakość powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
zaleca się, aby zmierzyć także temperaturę, wilgotność 
względną i zawartość CO2. Za pomocą FA 430 można 
wykonać wszystkie pomiary.

Pomiar ciśnienia odniesienia
Pomiar ten stosowany jest wtedy, kiedy producent 
przepustu powietrza udostępni odpowiednie specyfikacje. 
Zgodnie z nimi, w położeniu wstępnie zadanym przez 
producenta lub dostawcę, na przepuście powietrza 
mierzone jest ciśnienie różnicowe. Poprzez specyficzny 
dla przepustu współczynnik k oraz na podstawie ciśnienia 
różnicowego wyznaczany jest strumień objętościowy.
Elektroniczne przyrządy pomiarowe, takie jak Wöhler  
DC 410 FLOW, mogą ten pomiar w znacznym stopniu 
wspomagać, tak że użytkownik wprowadza jedynie 
wartość k, a następnie może odczytać bezpośrednio 
strumień objętościowy. Jest to prosta metoda, w 
szczególności również podczas prac regulacyjnych na 
przepuście powietrza, ponieważ przyrząd pomiarowy 
podczas regulacji może pozostać w stanie podłączonym 
i w ten sposób można bezpośrednio odczytać zmianę 
strumienia objętościowego. 

Pomiar za pomocą tuby pomiarowej

Pomiar strumienia objętościowego i regulacja przy użyciu 
współczynnika k.

Pomiar w kanale okrągłym za pomocą DC 410 FLOW 
i sondy

Pomiary w instalacjach wentylacyjnych
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Urządzenie do badania szczelności 
Wöhler DP 700 

ZASTOSOWANIE 
 •badanie szczelności w szerokim zakresie 
od pojedynczych elementów aż po 
kompletne systemy składające się z 
kilkuset m2

 •testy szczelności urządzeń 
klimatyzacyjnych, szaf sterowniczych, 
komór klimatyzacyjnych, wymienników 
ciepła, kabin na statkach, szaf w 
pomieszczeniach sterylnych i innych 
obudów

 •badanie szczelności pomieszczeń

 •badanie laboratoryjne lub na miejscu 
materiałów budowlanych (takich jak płyty 
OSB, okna)

 •może zostać włączone do kontroli 
końcowej serii produktów za pomocą 
opcjonalnego oprogramowania (sterowanie 
z komputera)

FUNKCJONALNOŚĆ 
 •badanie szczelności instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według 
DIN EN 12599  (Wentylacja budynków - 
Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji)

 •pomiar szczelności według DIN EN 
14134 – (Wentylacja budynków -Badania 
właściwości i kontrola wykonania instalacji 
wentylacji mieszkań)

 •pomiarów klasy szczelności zgodnie 
z DIN EN 13779 systemów kanałów 
wentylacyjnych i komponentów zgodnie z 
normami DIN EN 1507, DIN EN 12237, DIN 
EN 13403, jak również DIN EN 13180

 •spełnia wysokie wymagania dokładności 
określone w DIN EN 1751 i DIN EN 
15727 do pomiarów poszczególnych 
komponentów  (+- 0,0009l/s)

 •posiada adapter do zakresu pomiarowego 
poniżej 0,3 l/s

 •łatwa obsługa dzięki wskazówkom w menu 
i trybowi eksperckiemu

 •wybór trybu pomiaru automatycznego lub 
manualnego

 •możliwość odrębnego pomiaru różnicy 
ciśnień

 •wskazanie wyniku pomiaru w wybranych 
jednostkach bez konieczności ręcznego 
przeliczania

 •wydruk protokołu na miejscu przy 
zastosowaniu opcjonalnej drukarki 
termicznej TD100

 •przesył danych przez port USB

 •zestaw w 2 poręcznych walizkach

Wöhler DP 700
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Wöhler DP 700

DANE TECHNICZNE 
Pomiar ciśnienia

Zasada pomiaru 
 

Zakres pomiarowy 

Rozdzielczość

Dokładność 

Strumień objętościowy 

(w odniesieniu do 1013 hPa i 20 °C)

Zasada pomiaru

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość 

Dokładność  

Dane ogólne 

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Ciężar

Piezo-rezystywny czujnik  
półprzewodnikowy

± 7000 Pa

0,1 Pa do ±900 Pa, dalej 1 Pa

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

Anemometr z warstwą gorącą

0,0000 … 55,00 l/s

0,0001 l/s … 0,3000 l/s,  
0,001 l/s … 3,000 l/s, 0,01 l/s > 3,00 l/s

± 0,0009 l/s lub ± 5 %  
wartości pomiarowej 

110 … 230 V, 50 … 60 Hz

maks. 9 A

5 °C … 40 °C

-20 °C … +50 °C

9,5 kg

Zawartość:

urządzenie Wöhler DP 700, menu w j. angielskim

przewód powietrzny 3,75m

przewód powietrzny 4m do adaptera

przewód ciśnieniowy 10m

protokół kalibracji

kabel zasilający 2,5m

adapter 0,3

2 trzpienie pomiarowe

króciec przyłączeniowy węża do pomiaru  
podciśnienia

zestaw filtrów (5 szt.)

smar silikonowy

2 walizki transportowe

 Nr zam. 7135 

Zawartość:

PC Software dla serii DC Wöhler w j. angielskim

kabel USB

drukarka termiczna Wöhler TD 100

papier termiczny

 Nr zam. 7130 

Zawartość:

5 balonów uszczelniających rozmiar 3 (100 – 250mm)

5 balonów uszczelniających rozmiar 5 (200 - 400mm)

5 balonów uszczelniających rozmiar 10  
(315 – 630mm)

pompka ręczna

 Nr zam. 7103 

Urządzenie do badania szczelności 
Wöhler DP 700

Zestaw do dokumentacji do
Wöhler DP 700

Zestaw balonów do kanałów 
okragłych
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Miernik ciśnienia i przepływu 
Wöhler DC 410FLOW 

ZASTOSOWANIE 
Pomiar przepływu

 •pomiar prędkości przepływu i strumienia 
objętościowego w urządzeniach 
wentylacyjnych i na wyjściach (wartość k)

 •pomiary odbiorcze instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według 
DIN EN 12599/DIN EN 16211

 •regulacja wyjść powietrza, zaworów, 
dławików poprzez współczynnik k 

Pomiar ciśnienia

 •kontrola elementów, urządzeń, etc.

 •pomiar ciśnienia różnicowego na filtrach

 •Pomiar ciśnienia absolutnego

 •test 4-Pa

Pomiar temperatury

 •w kanałach wentylacyjnych, urządzeniach, 
pomieszczeniach

 •na powierzchniach

 •pomiar różnicy temperatur przez 2 kanały

 •pomiar wilgotności powietrza  
w pomieszczeniu

FUNKCJONALNOŚĆ 
 •pomiar ciśnienia już od 0,01 Pa, wysoka 
dokładność pomiaru , lepiej niż 0,15 Pa w 
zakresie do 5Pa

 •dwa niezależne kanały temperatury

 •zintegrowany pomiar wilgotności i ciśnienia 
absolutnego

 •uniwersalne zastosowanie w przypadku  
pomiarów ciśnienia, strumienia 
objętościowego, temperatury i wilgotności 
z użyciem odpowiednich akcesoriów

 •doskonałej jakości wyświetlacz

 •obsługa za pomocą jednej ręki poprzez 
przejrzyste menu

 •magnesy w obudowie

 •automatyczna, ciągła korekta szczelności  
przy zastosowaniu zewnętrznego czujnika 
temperatury

 •zintegrowany data logger (rejestrator) – np. 
do monitoringu strumienia objętościowego 
i/lub temperatury

 •możliwość wydruku na miejscu za pomocą 
drukarki termicznej

 •bardzo precyzyjny i niezwykle stabilny

 •przesył danych za pomocą portu USB, 
możliwy także stały przesył podczas 
pomiaru

 • dostępne oprogramowanie na PC

Wöhler DC 410FLOW
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Wöhler DC 410FLOW

Zawartość:

miernik ciśnienia i przepływu  
Wöhler DC 410FLOW menu PL

baterie

wąż silikonowy  6m

kabel mini USB

wąż pomiarowy  1,5 m

 Nr zam. 8287 

Zawartość:

akumulatory

ładowarka

walizka

sonda teleskopowa do pomiaru przepływu

uchwyt sondy

element uszczelniający do uchwytu sondy – 2 szt.

2 kapilary do testu 4Pa

zewnętrzna sonda do pomiaru temperatury powietrza

 Nr zam. 6468 

Zawartość:

akumulatory

ładowarka

walizka

sonda teleskopowa do pomiaru przepływu

uchwyt sondy

element uszczelniający do uchwytu sondy – 2 szt.

2 kapilary do testu 4Pa

zewnętrzna sonda do pomiaru temperatury powietrza

drukarka termiczna Wöhler TD 100

oprogramowanie na PC

 Nr zam. 6469 

Miernik ciśnienia i przepływu 
Wöhler DC 410FLOW

Zestaw komfortowy 
do Wöhler DC 410FLOW

Zestaw profesjonalny 
do Wöhler DC 410FLOW

Pomiar ciśnienia różnicowego
Zakres pomiarowy

Dokładność

Rozdzielczość 

Prędkość przepływu

Wewnętrzny pomiar temperatury
Zakres pomiarowy

Dokładność

Rozdzielczość

Zewnętrzny pomiar temperatury za 
pomocą termoelementu typu k
Zakres pomiarowy 

Dokładność

Rozdzielczość

Pomiar wilgotności wewnętrzny
Zakres pomiarowy

Dokładność

Rozdzielczość

Ciśnienie bezwzględne
Zakres pomiarowy

Dokładność 

Rozdzielczość

± 100 hPa

< 3 % wartości pomiarowej  w zakresie  

<±5 Pa, lepsza niż ±0,15 Pa

0,01 Pa w zakresie   ± 99,99 Pa, 0,1 Pa 

w zakresie   -1100 Pa do +1100 Pa, poza 

tym 1Pa

0,13m/s… 120m/s

od -20°C do 60°C

< ± 1°C

0,1°C

dwa kanały, od -20,0°C do +800,0°C

<± 2°C w zakresie  -20 °C … 133°C, poza 

tym 1,5% wartości pomiarowej, zgodnie z. 

EN 50379-2

0,1°C

od 0% do 100% wilgotności względnej,  

bez kondensacji

<± 2% wilgotności względnej, w zakresie 0 .. 

90% wilgotności względnej, poza tym <3% 

wilgotności względnej

0,1% wilgotności względnej

300 hPa … 1100 hPa

< ± 1,5 hPa 

0,1 hPa

DANE TECHNICZNE
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Anemometr wiatrakowy 
Wöhler FA 410 

ZASTOSOWANIE 
 •pomiar prędkości strumienia oraz 
temperatury powietrza na kratkach 
nawiewnych i wywiewnych kanałów

 •zintegrowane przeliczanie strumienia 
objętościowego (wydatku) z powierzchni i 
prędkości strumienia

 •bezpośredni pomiar strumienia 
objętościowego przy zastosowaniu tuby 
pomiarowej

ZALETY 
 •prosta obsługa

 •automatyczne rozpoznawanie założonej 
tuby pomiarowej

 •jednoczesny pomiar prędkości strumienia, 
strumienia objętościowego i temperatury 
powietrza

 •wysięgnik teleskopowy (opcja) do 
wygodnych pomiarów na kratkach 
umieszczonych na dużej wysokości lub na 
suficie

 •tuby pomiarowe w dwóch rozmiarach oraz 
tuba z prostownicą strumienia(opcja) do 
dokładnych pomiarów na anemostatach 
wirnikowych 

 •możliwość wydruku protokołu na drukarce 
termicznej (przesył danych przez port 
podczerwieni)

 •średnica wiatraczka 10cm

 •funkcja HOLD

 •funkcja MIN/MAX

 •podświetlenie wyświetlacza

Wöhler FA 410

Do pomiaru prędkości strumienia i temperatury 
powietrza

Zakres pomiarowy
Prędkość przepływu

Objętościowy strumień powietrza 

Temperatura

Rozdzielczość
Prędkość przepływu

Objętościowy strumień powietrza

 

Temperatura

Dokładność
Prędkość przepływu

Temperatura

Warunki otoczenia (bez kondensacji)

Warunki przechowywania 

Zasilanie

Wymiary

Wielkość wiatraczka

Ciężar (bez tub)

0,5 – 30 m/s

0 – 99.999 m3/h

- 20,0°C - +60°C

0,1 m/s

0,1 (0 – 9999,9) lub  1  

(10.000 – 99.999)

0,1°C/F

± (1,5% wartości pomiaru +0,3 m/s) 

poniżej 20m/s, ±(3% wartości pomiaru 

+0,3m/s ) powyżej 20m/s

± 0,6°

0 – 50°C, <90% wilgotności względnej 

-10 - 50°C,  

<90% wilgotności względnej

4 baterie AAA

269x106x51mm

10cm

270g

DANE TECHNICZNE

Zawartość:

anemometr wiatrakowy Wöhler FA 410

baterie 4 x AAA

walizka z tworzywa

 Nr zam. 4146 

Anemometr wiatrakowy Wöhler FA 410

Dostępne akcesoria Nr zam.

Zestaw 2 tub pomiarowych do anemometru FA 410/ FA 430
Zestaw zawiera: tubę pomiarową kwadratową o rozmiarach 346x346mm z uchwytem do wysięgnika,
tubę pomiarową okrągłą o średnicy 210mm z uchwytem do wysięgnika, praktyczne etui transportowe

Tuba pomiarowa z prostownicą strumienia do anemometru FA 410/ FA 430
Konstrukcja urządzenia umożliwia zniwelowanie wpływu zawirowań powstających w anemostatach wirowych, a w efekcie zwiększenie 
dokładności pomiaru przepływu strumienia. Tuba zakładana jest bezpośrednio na anemometr.
Zestaw zawiera: tubę pomiarową kwadratową z prostownicą strumienia o rozmiarach 346c346mm, praktyczne etui transportowe

Wysięgnik teleskopowy 
Montowany do uchwytu tuby pomiarowej pasującej do anemometru FA 410/ FA 430 Ø 4,5mm, długość wysięgnika od 67cm do 177cm
Umożliwia wygodny pomiar na kratkach umieszczonych na dużej wysokości lub na suficie

4148

4684

4164
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Wöhler FA 430

Anemometr wiatrakowy Wöhler FA 410

Anemometr wiatrakowy 
Wöhler FA 430

ZASTOSOWANIE 
 •pomiar prędkości strumienia temperatury, 
wilgotności powietrza oraz zawartości CO2 
na kratkach i anemostatach nawiewnych  
i wywiewnych

 •zintegrowane przeliczanie strumienia 
objętościowego (wydatku) z powierzchni i 
prędkości strumienia

 •bezpośredni pomiar strumienia 
objętościowego przy zastosowaniu tuby 
pomiarowej

ZALETY 
 •2 pomiary w jednym kroku: określenie 
strumienia objętościowego i ocena jakości 
powietrza poprzez zawartość CO2, 
temperaturę i wilgotność względną

 •określenie punktu rosy i temperatury 
wilgotnego termometru

 •prosta obsługa

 •automatyczne rozpoznawanie założonej 
tuby pomiarowej

 •wysięgnik teleskopowy (opcja) do 
wygodnych pomiarów na kratkach 
umieszczonych na dużej wysokości lub na 
suficie

 •tuby pomiarowe w dwóch rozmiarach oraz 
tuba z prostownicą strumienia(opcja) do 
dokładnych pomiarów na anemostatach 
wirnikowych 

 •możliwość wydruku protokołu na drukarce 
termicznej (przesył danych przez port 
podczerwieni)

 •średnica wiatraczka 10cm

 •funkcja HOLD

 •funkcja MIN/MAX

 •podświetlenie wyświetlacza

Do pomiaru prędkości strumienia, temperatury, 
wilgotności powietrza oraz zawartości CO2

Zawartość:

anemometr wiatrakowy Wöhler FA 430  
z pomiarem CO2

baterie 4 x AAA

walizka z tworzywa

 Nr zam. 4147 

Anemometr wiatrakowy Wöhler FA 430 
z pomiarem CO2

Zakres pomiarowy
Prędkość przepływu

Objętościowy strumień powietrza

 

Temperatura

Wilgotność względna

Punkt rosy

Temperatura wilgotnego termometru 

CO2

Rozdzielczość
Prędkość przepływu

Strumień powietrza

Temperatura

Wilgotność względna

Punkt rosy

Temperatura wilgotnego termometru 

CO2

Dokładność
Prędkość przepływu

Temperatura

Wilgotność względna

CO2

Czas reakcji CO2

Warunki otoczenia  

(aby uniknąć kondensacji)

Warunki przechowywania

Zasilanie

Wymiary

Wielkość wiatraczka

Ciężar (bez tub)

0,5 – 30 m/s

0 – 99.999 m3/h

- 20,0°C - +60°C

0,1% - 99,9%

-20°C – 59,9°C

-20°C – 59,9°C

0-9999 ppm

0,1 m/s

0,1 (0 – 9999,9) lub  

1 (10.000 – 99.999)

0,1°C/F

0,1%

0,1°C/F

0,1°C/F

1 ppm

± (1,5% wartości pomiaru +0,3 m/s) poniżej 

20m/s, ±(3% wartości pomiaru +0,3m/s ) 

powyżej 20m/s

± 0,6°C

±3% (przy 25°C), poza tym ±5%

±30 ppm ±5% wartości pomiarowej 

(0 – 5000 ppm)

30 sekund

0 – 50°C, <80% wilgotności względnej

-10 - 50°C, <90% 

wilgotności względnej

4 baterie AAA

269x106x51mm

10cm

270g

DANE TECHNICZNE
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Balometr SWF 236  

Balometr SWF 236 

ZASTOSOWANIE 
 •szybki i precyzyjny pomiar prędkości 
przepływu i strumienia objętościowego na 
kratkach i anemostatach

ZALETY 
 •małe opory powietrza dzięki dużemu 
przekrojowi pomiarowemu

 •szybki w reakcji

 •precyzyjny pomiar dzięki rejestracji 
wszystkich profili przepływu i fizycznemu 
uśrednianiu

 •dostępne tuby pomiarowe do pomiarów na 
zaworach napływu powietrza 300x300  
w dwóch wysokościach 100mm i 560m

Do pomiaru przepływu i strumienia 
objętościowego

Zakres pomiarowy

Dokładność 

Temperatura

Dokładność 

Spadek ciśnienia

Zasilanie

Ciężar

Wymiary

3,6 … 234 m3/h wzgl. 1 … 65 l/s

±3,5% wart. Pomiaru, min. 1l/s

0-50°C

±3,5 hPa

typ. 2,5 Pa przy 100m3 /h

akumulator litowo-jonowy

1,5 kg

190x 190 mm 

(otwór tuby pomiarowej)

DANE TECHNICZNE
Zawartość:

balometr SWF 236

tuba pomiarowa 190 x 190 mm

uchwyt teleskopowy

ładowarka

walizka

 Nr zam. 9078 

Balometr SWF 236
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Balometr SWF 4000 

ZASTOSOWANIE 
 •pomiary na nawiewnikach i wyciągach w 
instalacjach wentylacyjnych

 •wysoka dokładność dzięki szerokiemu 
zakresowi pomiarowemu

ZALETY 
 •prosta obsługa

 •szeroki zakres pomiarowy – wykorzystanie 
w dużych i małych instalacjach

 •wysoka dokładność dzięki automatycznej 
kompensacji gęstości powietrza za 
pomocą pomiaru temperatury i ciśnienia 
absolutnego

 •precyzyjny pomiar dzięki rejestracji 
wszystkich profili przepływu i fizycznemu 
uśrednianiu

 •małe opory powietrza dzięki dużemu 
przekrojowi pomiarowemu

 •dostępna tuba pomiarowa do pomiarów na 
otworach szczelinowych, wymiar tuby 250 
x 1200mm, wysokość 800 mm

Do pomiaru przepływu powietrza na 
anemostatach wirowych i szczelinowych

Zakres pomiarowy

 

Dokładność

Temperatura

Dokładność

Ciśnienie absolutne

Dokładność

Dane w powietrzu bez kondesacji 
Wymiary otworu tuby

Pamięć

Zasilanie

Ciężar z tubą 650 x 650 mm

10,8 … 5400 m3/h  

wzgl. 3 …1500 l/s

(przy 20-25°C) 3 …30l/s: <±1,0 l/s

30 … 1500l/s:< 3%

0-50°C

±0,6°C<50l/s

±0,4°C>50l/s

600 … 12000 hPa

±3,5 hPa

<80%RH

650 x 650 (standard)

9999 pomiarów

wbudowany akumulator litowo-jonowy

4 kg

DANE TECHNICZNE

Zawartość:

balometr SWF 4000

tuba pomiarowa 650 x 650 mm z prostownicą 
strumienia

ładowarka i kabel USB

walizka transportowa

 Nr zam. 4618 

Balometr SWF 4000

Balometr SWF 4000
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Balometr kompensacyjny  
Wöhler CFM 600   

Balometr kompensacyjny Wöhler CFM 600  

ZASTOSOWANIE 
 •szybkie i dokładne ustalenie strumienia 
objętościowego na nawiewnikach i 
anemostatach

 •różne tryby pomiaru:

    - ciągły pomiar z jednoczesną regulacją   
       instalacji wentylacyjnej

    - pomiar kontrolny do zbadania ustawień

 •precyzyjny pomiar częściowego strumienia 
objętościowego na otworach o dużych 
wymiarach np. nawiewnikach liniowych 
szczelinowych

ZALETY 
 •eliminacja zaburzeń powietrza 
powstających przy użyciu tub 
pomiarowych

 •wysoka precyzja pomiarów dzięki 
kompensacji i metodzie zerowego ciśnienia

 •dokładny pomiar napływającego i 
wyciąganego powietrza niezależnie od 
geometrii nawiewnika/wyciągu

 •dokładne sprawdzenie oraz regulacja 
balansu powietrznego w budynkach

 •ocena jakości powietrza dzięki 
jednoczesnemu określaniu strumienia 
objętościowego, temperatury, wilgotności i 
ciśnienia powietrza

 •automatyczne rozpoznawanie kierunku 
przepływu powietrza, co jest szczególnie 
przydatne w pomiarach na urządzeniach z 
odwracalnym kierunkiem przepływu

 •ergonomiczne uchwyty i dobrze ustalony 
punkt ciężkości pozwalają na sprawną 
manipulację urządzeniem

 •możliwość zapamiętania danych 
pomiarowych wg pomieszczeń, projektów 
lub klientów

 •karta pamięci SD 4 GB w zestawie

 •dostępne oprogramowanie na PC (opcja)

Przepływ objętościowy  
(nawiew i wyciąg)
Zakres pomiarowy z kompensacją ciśnieniem 

zerowym

Zakres pomiarowy z obliczoną kompensacją

Jednostki

Dokładność

Rozdzielczość

Temperatura powietrza
Zakres pomiarowy

Jednostki 

Dokładność

Wilgotność względna
Zakres pomiarowy

Dokładność

Ciężar

Wymiary

Wyświetlacz

Wymiary tuby w standardzie

10 … 550 m3/h

551 … 850 m3/h

m3/h, l/s, CFM

(przy 20°C) 3% wartości pomiaru, przynajmniej 

3 m3/h

1 m3/h, 0,1 l/s, 0,1 CFM

-20°C … +80°C

°C lub °F

(przy 23°C) 0,3 K

0...99,9%

(przy 23°C) 3% RH

2230 g, z akumulatorem

Ø 260mm x 350mm

dotykowy, kolorowy

230 x 230 mm x 145 mm

DANE TECHNICZNE

Zawartość:

balometr kompensacyjny Wöhler CFM 600

dodatkowa tuba pomiarowa 230x 230x 145 mm

ładowarka akumulatorowa

karta pamięci micro SD 4 GB z adapterem SD  
i kablem USB

twała walizka transportowa

 Nr zam. 7490 

Balometr kompensacyjny Wöhler CFM 600
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Oprogramowanie na PC do balometru Wöhler CFM 600

ZASTOSOWANIE 
 •efektywne oprogramowanie pomiarowe 
do ewidencji działania urządzeń 
wentylacyjnych (np. badania przy 
odbiorach instalacji)

 •ewidencja balansowania instalacji 

 •zastosowanie do ewaluacji i dalszej 
obróbki danych pomiarowych

ZALETY 
 •oprogramowanie pozwala na

   - zarządzanie danymi Klientów

   - pomiary w czasie rzeczywistym

   - rejestrację danych

   - odczyt danych z karty SD i tabelaryczne  
      przedstawienie i ocenę danych

Oprogramowanie na PC  
do balometru Wöhler CFM 600

Zawartość:

Oprogramowanie PC do pobrania ze strony

 Nr zam. 22318 

Oprogramowanie na PC  
do balometru Wöhler CFM 600

Dodatkowy akumulator 
do CFM 600

Tuba pomiarowa  
400 x 400 mm 

Materiałowa tuba pomiarowa 600 x 600 mm 
z prostownicą strumienia  i etui transportowym

7491

7435

7438

Dostępne akcesoria Nr zam.
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JAKOŚĆ I KOMFORT POWIETRZA  
W POMIESZCZENIU

Ocena jakości powietrza w pomieszczeniu odbywa się 
poprzez analizę wszystkich czynników, które mają wpływ 
na samopoczucie człowieka. Należą do nich na przykład: 
temperatura, wilgotność powietrza, zanieczyszczenie 
powietrza, zapachy, jak również subiektywne odczucia 
użytkownika. Decydującym czynnikiem jest dodatkowo 
sposób wykorzystania pomieszczenia (np. pokój dzienny, 
gabinet, kuchnia, sypialnia, etc.). Instalacje wentylacyjne 
służą do zapewnienia stałego poziomu jakości powietrza w 
pomieszczeniu. W VDI 6022 podane są zalecenia dotyczące 
standardów higieny w zakresie instalacji wentylacyjnych. Po 
pierwsze, ma ona zapewnić odpowiednią jakość powietrza 
w pomieszczeniu wewnętrznym, korzystną pod względem 
fizjologicznym i niezawodną pod względem higienicznym. 
Po drugie, instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna nie może 

stwarzać zagrożenia dla zdrowia, dyskomfortu termicznego 
lub obciążenia spowodowanego przez zapach.

Komfort termiczny
Komfort termiczny ma wpływ na dobre samopoczucie i 
wydajność pracy. Dobre samopoczucie człowieka zależy od 
wzajemnego oddziaływania między osobą a pomieszczeniem, 
w którym dana osoba przebywa oraz jakością znajdującego 
się w nim powietrza. W przypadku osoby decydujące 
znaczenie ma zarówno stopień aktywności, jak również 
odzież i czas pobytu w pomieszczeniu. Na komfort pobytu 
w danym pomieszczeniu wpływa temperatura otaczających 
powierzchni jak i promieniowanie cieplne. Jakość powietrza 
określa się na podstawie temperatury, wilgotności i prędkości 
powietrza oraz jego zanieczyszczenia.

Klimat komfortowy w pomieszczeniach domowych i biurowych w zależności od wilgotności 
względnej i temperatury powietrza

100

80

60

40

20

0
12 14 16 18 20 22 24 26 28

W
IL

G
O

TN
O

Ś
Ć

 W
Z

G
LĘ

D
N

A
 P

O
W

IE
TR

Z
A

  
W

 P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IU
 (%

)

TEMPERATURA POWIETRZA W POMIESZCZENIU 
(OC)

niekomfortowo wilgotny

niekomfortowo suchy

komfortowy

jeszcze komfortowy



35

Jakość i komfort powietrza w pomieszczeniu

Temperatura powietrza
Temperatura powietrza odczuwana jest subiektywnie i zależy 
między innymi od wydzielania ciepła przez daną osobę. 
Odczuwana temperatura pomieszczenia (nazywana również 
„operacyjną temperaturą pomieszczenia”) jest średnią 
wartością lokalnej temperatury powietrza i promieniowania. 
Zgodnie z DIN 4108-2, górna wartość graniczna temperatury 
odczuwanej jako przyjemna wynosi 25°C - 27°C. Wytyczna 
dotycząca miejsc pracy określa górną wartość graniczną 
temperatury przyjemnej na 26°C (wartość ta może 
zostać przekroczona w przypadku wyższych temperatur 
zewnętrznych). Temperaturę powietrza można zmierzyć za 
pomocą czujnika temperatury pomieszczenia lub termometru. 
Jest on najczęściej zintegrowany z przyrządami do pomiaru 
klimatu, na przykład z przyrządem Wöhler KM 410 lub 
rejestratorem danych Wöhler CDL 210 (str. 36-37).

Wilgotność powietrza
Wilgotność powietrza dzieli się na trzy odmienne kategorie:
Względna wilgotność powietrza - stosunek aktualnej 
zawartości pary wodnej w powietrzu pomieszczenia do 
maksymalnie możliwej zawartości pary wodnej przy tej samej 
temperaturze. 
Zbyt wysoka wilgotność powietrza -  zwiększone 
występowanie bakterii, pleśni lub grzybów pleśniowych, 
ujemny wpływ na komfort.
Zbyt niska wilgotność powietrza - naładowanie statyczne 
zwiększające zagrożenie pożarowe i stwarzające możliwość 
wybuchu podczas realizacji określonych procesów.

Do wyznaczenia wilgotności powietrza stosowana jest 
dielektryczna metoda pomiaru pojemności. Do tego celu 
przydatny jest również przyrząd Wöhler KM 410 lub przyrząd 
CDL 210. Zgodnie z zasadami technicznymi dotyczącymi 
miejsca pracy w przypadku wentylacji ASR A3.6 przy podanej 
względnej wilgotności powietrza nie wolno przekroczyć 
następujących temperatur:

Zanieczyszczenia powietrza
Do zanieczyszczeń powietrza zaliczają się gazy (CO2, CO, 
NOx, SO2), materiały wydzielające zapach (bakterie gnilne, 
zapachy ludzkie i zwierzęce), aerozole (pyłki kwiatowe, 
wirusy) oraz drobny kurz. Do oceny substancji zapachowych 
niezbędny jest ludzki nos. Procedura pomiaru jest opisana 
w normie PN EN 13725. Do ustalenia ilości CO2 można użyć 
zarówno Wöhler KM 410, jak i Wöhler CDL 210.

Prędkość strumienia powietrza
Dla komfortu termicznego decydujące znaczenie ma 
natężenie przepływu powietrza w instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnej. Wyróżnia się tutaj:
Średnie względnie idealne natężenie przepływu – 
maksymalna prędkość przepływu od 0,10 – 0,25 m/s (w 
zależności od temperatury i stopnia turbulencji. Wartości 
graniczne zgodnie z PN EN 13779.
Niskie natężenie przepływu – przy niskiej prędkości 
strumienia powietrza nie występują silne nieprzyjemne nawiewy 
powietrza lub hałasy na wylotach kanałów wentylacyjnych. 
Jednak jest też wada: taki system zajmuje dużo miejsca (duże 
przekroje kanałów) oraz zwiększone koszty inwestycji
Wysokie natężenie przepływu – w małych przekrojach 
kanałów, (np. w przypadku małej ilości miejsca na instalację 
wentylacyjną), natężenie przepływu przy zadanej objętości 
zwiększa się. Wadą jest zwiększony hałas i ewentualne 
nieprzyjemne zbyt silne strumienie powietrza na wylocie.
Na wlotach i wylotach kanałów instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnych prędkość i objętość  strumienia najprościej 
i najdokładniej mierzy balometr, np. Wöhler CFM 600 (str. 32). 
Można też zastosować anemometr wiatrakowy Wöhler FA 410 
lub model FA 430 z CO2  i tuby pomiarowe (str. 28-29).
W przewodach i kanałach wentylacyjch prędkość można 
zmierzyć za pomocą teleskopowej sondy przepływu firmy 
Wöhler, rurki Prandtla lub sondy piętrzącej typu S w połączeniu 
z miernikiem do pomiaru ciśnienia i prędkości przepływu 
Wöhler DC 410FLOW (str. 26).

Pomiar CO i CO2
Na dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu istotny wpływ 
ma zawartość CO i CO2. Zbyt wysokie wartości mogą 
powodować osłabienie koncentracji, zmęczenie i bóle głowy, 
a nawet zgon. Dwutlenek węgla (CO2) w ilości 0,039 % 
objętości jest naturalnym składnikiem powietrza. Powstaje on 
podczas całkowitego spalania paliw kopalnych, jak również w 
organizmach istot żywych (oddychanie).
Kiedy w zamkniętym pomieszczeniu przebywają osoby, 
wówczas wydychane przez nie powietrze w znacznym stopniu 
wpływa na zmianę składu powietrza i pogorszenie jego jakości 
spowodowane wzrostem zawartości CO2.
Tlenek węgla (CO) powstaje między innymi podczas 
niecałkowitego spalania na palenisku i – w przypadku cofania 
się spalin – może przedostać się do pomieszczenia i stać się 
nawet przyczyną zgonu. Występuje on również w spalinach 
samochodowych i dymie tytoniowym.
Do oceny i monitorowania klimatu w pomieszczeniu poprzez 
pomiar stężenia CO2, temperatury i wilgotności służy miernik 
klimatu Wöhler KM 410 (dodatkowo także wskazuje zawartość 
CO) oraz rejestrator CDL 210. Oba urządzenia posiadają 
funkcję rejestracji danych co umożliwia zapamiętanie 
wszystkich pomiarów w wymaganym przedziale czasowym 
i dokonanie ich analizy za pomocą oprogramowania firmy 
Wöhler służącego do oceny klimatu w pomieszczeniu.

Maksymalna temperatura  
powietrza pomieszczenia w °C

20

22

24

26

Dopuszczalna względna 
wilgotność powietrza 
pomieszczenia w % (tabela)

80

70

62

55



36

Miernik jakości klimatu 
Wöhler KM 410 

ZASTOSOWANIE 
 •Weryfikacja działania systemów wentylacji 
i klimatyzacji

 •pomiar 

   - zawartości CO2

   - temperatury powietrza

   - wilgotności powietrza

   - zawartości CO

   - punktu rosy

   - temperatury mokrego termometru

ZALETY 
 •precyzyjny pomiar CO metodą NDIR 
(nierozpraszająca absorpcja podczerwieni)

 •wszystkie wartości pomiarowe potrzebne 
do oceny jakości klimatu w jednym 
urządzeniu

 •dodatkowy sensor CO

 •zintegrowany rejestrator danych 
(datalogger)

 •podświetlany wyświetlacz

 •funkcja alarmu dźwiękowego i wizualnego

 •wartości min/max

 •kabel USB i oprogramowanie na PC  
w zestawie

Wöhler KM 410

Do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach 
w sposób punktowy i ciągły

Zawartość:

Urządzenie Wöhler KM 410

4 baterie AA

Kabel USB

Oprogramowanie na PC

Walizka z tworzywa

 Nr zam. 4280 

Miernik jakości klimatu Wöhler KM 410

Pomiar CO2 – zasada pomiaru 

Zakres pomiaru 

Rozdzielczość

Dokładność

Czas reakcji sensora

Czas reakcji

Pomiar CO
Zakres pomiaru 

Rozdzielczość

Dokładność

Czas reakcji

Temperatura
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Wilgotność względna
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Czas reakcji

Temperatura pracy 

Temperatura 
przechowywania 

Zasilanie 

Połaczenie z PC
Pamięć

Interwał pomiarowy
Wymiary
Ciężar

NDIR 

0 – 5.000 ppm 

1 ppm

± 30 ppm ± 5 %  

wartości pomiaru

30 sekund

<30 sekund

0 – 1.000 ppm 

1 ppm

± 10 ppm przy <100 ppm, 

± 10 % przy 101-500 ppm,

± 20 % przy >501 ppm

<60 sekund

-20 °C do +60 °C

0,1 °C

± 0,5 °C

0,1 – 99,9 % RH

0,1 % RH

± 3 % przy 10 – 90 %  RH i 25°C,

±5 % przy innych wartościach 

RH i 25°C

<10 sekund

0 °C … + 50°C

-20 °C … +60 °C, 10 – 90 % RH 

bez kondensacji

4 baterie AA lub zasilanie sieciowe przez 

adapter DC 9V (nie wchodzi 

w zakres dostawy)

Port USB

6.000 serii pomiarowych 

(CO2, temp., RH, CO)

1s… 4h 49m 59s

205 mm x 70 mm x 56 mm

200 g

DANE TECHNICZNE

Oprogramowanie na PC do odczytu i oceny danych 
pomiarowych

Pomiar jakości powietrza za pomocą miernika  
Wöhler KM 410
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Miernik jakości klimatu Wöhler KM 410

Wöhler CDL 210

Rejestrator danych CO2 
Wöhler CDL 210

ZASTOSOWANIE 
 •ocena jakości klimatu w pomieszczeniu 
poprzez kombinację pomiarów:

    - stężenia CO2

    - temperatury powietrza

    - wilgotności powietrza

 •monitorowanie stężenia CO2 

    - w pomieszczeniach domowych (komfort,  
      problemy z wilgotnością, etc.)

    - w budynkach użyteczności publicznej  
      (szkoły, biura, sale konferencyjne)

ZALETY 
 •wskazanie komfortu na wyświetlaczu z 
możliwością nastawienia alarmu

 •alarm dźwiękowy i wizualny w ustalonych 
zakresach

 •rejestrator danych z możliwością 
ustawienia interwałów pomiarowych 
(lograte)

 •stały przesył danych na PC umożliwia 
bieżącą kontrolę parametrów w czasie

 •wygodny, duży wyświetlacz

 •wyświetlanie wartości min i max

 •funkcja kalibracji automatycznej

 •ochrona danych przy przerwanym zasilaniu 
prądem

Do prostej oceny jakości powietrza  
w pomieszczeniu i monitorowania klimatu 
poprzez ciągły pomiar zawartości CO2, 
temperatury i wilgotności powietrza

Zawartość:

rejestrator danych CO2 Wöhler CDL 210

kabel zasilający

kabel USB

oprogramowanie na PC

 Nr zam. 6648 

Rejestrator danych CO2 
Wöhler CDL 210

Pomiar CO2 – zasada pomiaru NDIR
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Zależność od ciśnienia 

Odstępstwo od ciśnienia normalnego 

Temperatura
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Wilgotność powietrza
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Pamięć
Liczba serii pomiarowych

Interwał pomiarowy

Wymiary
Ciężar
Zasilanie

0 – 2.000 ppm

1 ppm

± 50 ppm ± 5 % wartości pomiaru 

(0 - 2000 ppm)

± 1,6 % odczytanej wartości na kPa 

100 kPa

Temperatura
-10 °C do +60 °C

0,1 °C

± 0,6 °C

Wilgotność powietrza
5 – 95 % RH

0,1 % RH

± 3 % przy 10 – 90 % RH i 25°C, 

5 % przy innej wartości i 25°C

Pamięć
5300 serii pomiarowych 

(CO2, temp., RH)

3/10/30 sec.

1/3/10/30 min.

1/3/4 h

Ø 118mm, 70 mm głębokości

208g

Zasilacz sieciowy 5 V, wyjście 0,5 A

DANE TECHNICZNE

Oprogramowanie na PC do odczytu i oceny danych 
pomiarowych

Ocena jakości powietrza w szkołach, biurach i salkach 
konferencyjnych - urządzenie powiadamia o konieczności 
wietrzenia
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Detektor stężenia CO  
Wöhler CM 220 

ZASTOSOWANIE 
 •szybka kontrola temperatury i wilgotności względnej powietrza  
w budynkach i biurach

 •kontrola działania klimatyzatorów

 •inspekcja budynków pod kątem pleśni i innych problemów 
związanych z wilgotnością

 •natychmiastowa kalkulacja temperatury punktu rosy i 
temperatury wilgotnego termometru - na podstawie wskazań 
wilgotności i temperatury

ZASTOSOWANIE 
 •badanie stężenia CO i kontrola jakości powietrza

    - w budynkach mieszkalnych – w kotłowniach, pomieszczeniach  
       z kominkami, piecami na paliwo stałe jak również w  
       pomieszczeniach, w których umieszczone są kanały  
       spalinowe

    - w garażach podziemnych, miejscach pracy, etc.

ZALETY 
 •sonda na przewodzie ułatwia pomiar w trudno dostępnych 
miejscach

 •funkcja HOLD

 •pamięć pomiarów MIN/MAX/AVG

 •podświetlenie wyświetlacza

 •port podczerwieni do przesyłu danych do wydruku na drukarce 
termicznej

ZALETY 
 •precyzyjny sensor elektrochemiczny

 •wskazanie temperatury otoczenia

 •ustawienie poziomu alarmu

 •podświetlenie wyświetlacza

 •lekki i poręczny

 •łatwa obsługa jednym przyciskiem

Wöhler RF 220 Hygrotemp | Wöhler CM 220

Do szybkiej oceny  
stężenia czadu  
w pomieszczeniu

Zawartość:

miernik Wöhler RF 220 Hygrotemp

4 baterie AAA

walizka z tworzywa

 Nr zam. 6615 

Zawartość:

3 baterie AAA

etui

Pasek na rękę

 Nr zam. 4486 

Miernik Wöhler RF 220 Hygrotemp Detektor stężenia CO Wöhler CM 220

Wilgotność względna
Zakres pomiaru

Dokładność

Temperatura 

Zakres pomiaru

Dokładność

Punkt rosy
Zakres pomiaru

Temperatura wilgotnego termometru
Zakres pomiaru

Temperatura przechowywania 

Temperatura pracy 

Wymiary
Waga
Zasilanie

0 … 99 % RH 

(bez kondensacji)

± 3% RH (10-90 %), 

poza tym ± 5% RH

 

-10 °C … + 60 °C

± 1 °C

- 73,4 … +59,9 °C

- 13,4 … +59,9 °C

-20 …. + 60 °C

0 … +50 °C

175 x 70 x 33 mm

270 g

4 baterie AAA

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Zasilanie

Czas reakcji

Wilgotność otoczenia

Temperatura przechowywania

Temperatura pracy

Wymiary

0 ….999 ppm

± 20 % w zakresie 0 – 99 ppm

± 15 % w zakresie 100 – 500 ppm

1 ppm

3 baterie AAA

do 60 sekund

5 – 99% RH

-20 – 60 °C

0 – 45 °C

175 x 47 x 28 mm

DANE TECHNICZNE

Miernik Wöhler  
RF 220 Hygrotemp 
Do pomiaru wilgotności  
i temperatury powietrza  
w pomieszczeniach
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Termometr różnicowy Wöhler DT 310 ZASTOSOWANIE 
 •pomiar różnicy temperatur w różnych 
obszarach - 2 kanały pomiarowe

 •pomiar różnicy temperatur np. na 
przepływie i powrocie w rurach grzewczych

 •pomiar temperatury powierzchni rur 
wodnych i spalinowych

 •pomiar temperatury powietrza i spalin

ZALETY 
 •jednoczesne wyświetlanie obu temperatur

 •bezpośrednie wskazanie różnicy 
temperatur

 •możliwość przyłączenia różnorakich typów 
czujników termoparowych (K, J, T)

 •funkcja Hold

 •wskazanie min i max

 •podświetlenie wyświetlacza

Zawartość:

termometr różnicowy Wöhler DT 31

2 czujniki powierzchniowe typ K

4 baterie AAA

walizka z tworzywa

 Nr zam. 6622 

Termometr różnicowy Wöhler DT 310

Wöhler DT 310

Termoelement typ K 

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Dokładność

Zasilanie

Warunki pracy

Wymiary

 

-200 °C … + 650 °C / 0,1 °C

+ 640 °C … + 1370 °C / 1 °C 

 -200 °C … +1370 °C 

± 0,3% wartości pomiaru ±0,7°C

4 baterie AAA

0 …85% RH, 0-50°C

181 x 72 x 32 mm

DANE TECHNICZNE

Czujnik do rur z rzepem
Termoelement typ K do rur do Ø 100mm 

Czujnik do powierzchni płaskich zakrzywiony
Do pomiaru temperatury powierzchni obudów kotłów, sufitów i ścian, określania wartości U etc., zakres pomiaru do 100 °C 
 

Czujnik powierzchniowy TF2
Termoelement typ K, zakres pomiaru do max 500°C 
 

Czujnik powierzchniowy z zaciskami
Termoelement typ K z zaciskami do rur o przekroju 6-35mm, zakres pomiaru do 100°

Czujnik powierzchniowy TF1
Termoelement typ K, zakres pomiaru do max 500°C 

Czujnik do powierzchni płaskich
Do pomiaru temperatury powierzchni obudów kotłów, sufitów i ścian, określania wartości U etc., zakres pomiaru do 100 °C 

Czujnik powierzchniowy TF3 zakrzywiony
Termoelement typ K, zakres pomiaru do max 500°C 

Czujnik temperatury wtykowy TF4
Termoelement typ K, zakres pomiaru do max 600°C 

Czujnik temperatury powietrza i spalin TF5
Termoelement typ K, zakres pomiaru do max 900°C – nr zam. 6635

1126

4718

6626

6679

6625

4651

6628

6629

6635

Czujniki temperatury Nr zam.
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Pirometr 
Wöhler IR Temp 210 

ZASTOSOWANIE 
 •bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni np. rurociągów,

 •wymienników, grzejników, wykorzystywany w lokalizacji 
mostków termicznych itp.

ZALETY 
 •wbudowany wskaźnik laserowy ułatwia ustalenie punktu pomiaru

 •podświetlany wyświetlacz

 •wybór faktora emisji 

 •szybki czas reakcji

Wöhler IR Temp 210 | Wöhler IR Hygrotemp 24

Zawartość:

pirometr Wöhler IR Temp 210

bateria

pasek na rękę

 Nr zam. 6612 

Zawartość:

miernik Wöhler IR Hygrotemp 24

4 baterie AAA

walizka z tworzywa

 Nr zam. 6603 

Pirometr Wöhler IR Temp 210
Miernik wilgotności i temperatury  
Wöhler IR Hygrotemp 24

Zakres pomiaru temperatury

Dokładność

Rozdzielczość

Zakres pomiaru termperatury IR

Dokładność 

Rozdzielczość

Czas reakcji

Stosunek

Zakres pomiaru wilgotności

Rozdzielczość

Temperatura mokrego termometru

Współczynnik emisji

Wyświetlacz

Zasilanie

Wymiary

-20 do +50 °C

± 0,6 °C wartości pomiaru

0,1°C

-40 do 500 °C

± 2 % lub ±2 °C (w zakresie -20 do 450 °C), 

poza tym ± 3 % lub ± 3 °C wartości pomiaru

0,1 °C

500 ms

8:1

0 do 99 % (bez kondensacji), ±3 % w zakresie 

10 do 90 %., poza tym ±5 % 

0,1%

-21,6 do 49,9 °C

0,30...0,99 nastawialny

trzyliniowy wyświetlacz LCD 

z możliwością podświetlenia

4 baterie 1,5 V (AAA)

175 x 50 x 70 mm

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru: 

Dokładność:

Rozdzielczość:

Czas reakcji:

Odległość / Punkt pomiaru - Ø:

Wyświetlacz: 

Faktor emisji:

Zasilanie:

Wymiary:

-40… +500°C

± 2°C, ± -2%  

wielkości pomiaru

0,1°C

500 ms

10:1

LCD podświetlany, 2 liniowy

0,30 – 0,99 nastawialny

bateria 9V

170 x 80 x 45mm

DANE TECHNICZNE

Miernik wilgotności 
i temperatury Wöhler IR  
Hygrotemp 24 

ZASTOSOWANIE 
 •bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni za pomocą 
podczerwieni

 •kontrola wilgotności i temperatury powietrza w otoczeniu

ZALETY 
 •ocena klimatu w pomieszczeniu za pomocą tylko jednego 
urządzenia

 •określenie temperatury powietrza, wilgotności i temperatury 
ścian poprzez pomiar na podczerwień

 •natychmiastowa kalkulacja temperatury punktu rosy, temperatury 
mokrego termometru a także różnicy temperatur pomiędzy 
punktem rosy i temperaturą powierzchni zewnętrznych

 •wybór faktora emisji

 •port do przesyłu danych na PC

 •jednoczesne wyświetlanie 3 wielkości pomiarowych na 
podświetlanym ekranie
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Miernik wilgotności Wöhler HBF 420 ZASTOSOWANIE 
 •Dzięki unikalnemu połączeniu metody 
pomiaru oporu elektrycznego i pomiaru 
dielektrycznego miernik stanowi idealne 
urządzenie do zastosowania w wielu 
dziedzinach:

   - diagnostyka budowlana: analiza szkód i  
     wykrywanie nieszczelności

   - budownictwo: czynności wstępne  
     przed malowaniem, montażem wykładzin  
     podłogowych

   - technika grzewcza: ocena wilgotności  
     paliw drzewnych

ZALETY 
 •ocena wilgotności drewna i materiałów 
budowlanych za pomocą jednego 
urządzenia

 •pomiar dielektryczny – idealny do szybkiej 
oceny wilgotności i stworzenia profilu 
wilgotności materiałów budowlanych

 •pomiar rezystancji – do dokładnego 
określenia wilgotności drewna

 •automatyczna kompensacja temperatury 
po wprowadzeniu temperatury materiału

 •korekcja rodzaju drewna poprzez kody 
materiałowe

 •przykrywka z funkcją kalibracji umożliwia 
kontrolę pomiaru na miejscu

 •alarm z możliwością ustawienia progów

Zawartość:

Miernik wilgotności Wöhler HBF 420

2 zapasowe igły pomiarowe

4 baterie 1,5V AAA

etui ze sztucznej skóry

 Nr zam. 8440 

Miernik wilgotności Wöhler HBF 420

Wöhler HBF 420

Zapasowe igły pomiarowe 
do HBF 420 – 2 szt. 

Sonda Wöhler do badania wilgotności drewna
Sonda ze stali nierdzewnej z ostrymi grubymi igłami i ergonomicznym uchwytem do wygodnych pomiarów. Zestaw 
zawiera sondę z kapturkiem ochronnym na elektrody, 2 elektrody o dł. 35mm, 2 elektrody o dł. 50mm, urządzenie do 
wymiany elektrod, kabel łączący z HBF 420 

Zestaw komfortowy do badania wilgotności drewna
Zawiera: Miernik Wöhler HBF 420, sondę Wöhler do badania wilgotności drewna, walizkę z tworzywa

Elektrody pomiarowe 
do precyzyjnego pomiaru głębokości pomiaru. Zestaw zawiera 6 elektrod 35mm i 4 elektrody 50mm. 

Kabel łączący sondę do badania wilgotności z miernikiem HBF 420. 
Długość 1,4m.

3661

3661

2522

2510

2527

2525

Dostępne akcesoria Nr zam.

Do pomiaru wilgotności drewna i materiałów 
budowlanych

Miernik wilgotności 
i temperatury Wöhler IR  
Hygrotemp 24 

Pomiar oporu (drewno)
Zakres

Igły

Korekcja materiałowa

                                 

Pomiar dielektryczny
Zakres penetracji

Korekcja materiałowa

Wyświetlacz

Alarm

Automatyczne wyłączanie zasilania

Warunki pracy

Zasilanie

Wymiary

Waga

ok. 0 do 40%

12mm

10 kodów

                                 

3-4cm

20 kodów

4 cyfrowy LCD

3 kolory LED, nastawialny

nastawialne

0 – 40°C, < 90% 

(bez kondensacji)

4 baterie AAA 1,5 V

165 x 62 x 26 mm

175 g (bez baterii)

DANE TECHNICZNE
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Miernik szczelności Wöhler DC 430 ZASTOSOWANIE 
 •test zdolności użytkowej instalacji 
gazowych zgodnie z TRGI

 •test wytrzymałości na obciążenia i kontrola 
szczelności instalacji gazowych zgodnie 
TRGI

 •test wytrzymałości na obciążenia i kontrola 
szczelności instalacji wody pitnej

 •pomiar ciśnienia przepływu, ciśnienia 
w instalacji, ciśnienia spoczynkowego i 
ciśnienia dysz

 •pomiar przepływu w kanałach 
powietrznych i spalinowych

 •rejestracja klimatycznych danych 
pomiarowych

Urządzenie zostało sprawdzone  
i certyfikowane zgodnie z wytycznymi 
DVGW G 5952 (DVGW to Deutsches Verein 
des Gas- und Wasserfaches - niemieckie 
stowarzyszenie branży gazu i wody), co 
oznacza spełnienie wymagań norm oraz 
wysokich wymagań dotyczących jakości. 
DVGW wytycza standardy techniczne  
i higieniczne dla bezpiecznego i pewnego 
zaopatrzenia w gaz i wodę.

ZALETY 
 •prosty i automatyczny pomiar

 •jasny kolorowy wyświetlacz

 •możliwość sprawdzania nieszczelności 
instalacji gazowych w użyciu

 •zintegrowana pompa

 •wysoka rozdzielczość: 0,01 Pa w zakresie 
± 210 hPa

 •przesył danych do PC przez złącze USB

Wöhler DC 430

Zawartość:

miernik szczelności Wöhler DC 430,  
menu w j. polskim

przewód pomiarowy 1,5m

baterie

 Nr zam. 8288 

Miernik szczelności Wöhler DC 430

Różnica ciśnień
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Wielkość wycieku
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Wewnętrzny pomiar temperatury
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Zewnętrzny pomiar temperatury
(opcjonalnie, np. za pomocą kleszczy 
pomiarowych lub czujnika temperatury 
powierzchni)
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Pomiar wilgotności
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Ciśnienie bezwzględne (opcjonalnie)
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Funkcja rejestracji danych
Zakres

Wybór częstotliwości próbkowania

Zasilanie

Port

Temperatura pracy

Wymiary

± 2 bar

< 3 % wartości pomiaru, w zakresie 

< ± 200 Pa lepiej niż ± 6 Pa

1 Pa w zakresie –210 hPa do +210 hPa, 

poza tym 10 Pa

0,0 l/h do 10,0 l/h, testowane do 8 l/h

< ± 0,2 l/h do 4 l/h poza tym 5% wartości 

pomiaru

0,1 l/h

-20 °C do 60°C

< ± 1 °C

0,1°C

2 kanały, -20,0 °C do +800,0 °C

< ± 2 °C w zakresie 0°C do 133°C, poza 

tym 1,5 % od wartości pomiaru, zgodnie z 

EN 50379-2

0,1°C

0 % do 100 % RH (wilgotność względna), 

bez kondensacji

< ± 2 % RH, w zakresie 10 do 90 % RH, 

poza tym < 3 % RH

0,1 % RH

300 hPa do 1100 hPa

± 1,5  hPa

0,1 hPa

9.999 pomiarów

1s do 24h

4 baterie AA 1,5V

USB, transfer danych do drukarki termicznej 

TD100

5°C do +40°C

80 x 225 x 60 mm

DANE TECHNICZNE
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Miernik szczelności Wöhler DC 430 

ZASTOSOWANIE
• wszechstronny sprzęt mierniczy do

praktycznie wszystkich pomiarów ciśnienia
w urządzeniach grzewczych

• kontrola szczelności i sprawności działania
urządzeń grzewczych

• pomiar różnicy ciśnień od 0,01 hPa
do 2000 hPa

• zintegrowany pomiar wilgotności
(tylko DC 2000PRO)

• pomiar temperatury za pomocą
wewnętrznego czujnika, możliwość pracy z
czujnikiem zewnętrznym (opcja)

• pomiar prędkości przepływu za pomocą
dodatkowej rurki lub sondy

• rejestracja do 4680 pomiarów

ZALETY
• ekstra szeroki zakres ciśnienia ± 2000 hPa

• szybki czas reakcji

• metalowe szybkozłączki w urządzeniu
(tylko DC 2000PRO)

• sprawdzony i certyfikowany sprzęt –
zgodność z TRGI i DVGW G 5952

Wöhler DC 430 | Wöhler DC 2000/ DC 2000PRO

Miernik szczelności Wöhler DC 430

Miernik ciśnieniowy Wöhler DC 2000/ DC 2000PRO

Różnica ciśnień
Zakres:

Dokładność:

Rozdzielczość:

Temperatura (wewnętrzny czujnik)
Zakres:

Dokładność: 

Rozdzielczość:

Wilgotność względna (tylko DC 2000PRO)
Zakres:

Dokładność: 

Rozdzielczość:

Temp. pracy:

Waga:

Wymiary:

Funkcja rejestracji danych

± 2 bar

< 3% wartości pomiaru, w zakresie  

< ± 200 Pa lepiej niż ± 6 Pa

1Pa w zakresie ±  125 hPa,  

poza tym 10 Pa

-20°C do +60°C

< ±2°C

0,1°C

0% do 100% RH (bez kondensacji)

±2% RH (0-90% RH),  

poza tym <3% RH

1% RH

-5°C do +50°C

450g z etui ochronnym

54 x 165 x 52mm

DANE TECHNICZNE

z przewodem gumowym 1,5m i bateriami

 Nr zam. 7260 

z czujnikiem wilgotności

z przewodem gumowym 1,5m i bateriami 

 Nr zam. 7261 

Miernik ciśnieniowy Wöhler DC 2000

Miernik ciśnieniowy Wöhler DC 2000PRO

Zestaw podstawowy do miernika DC 430
Zawiera walizkę z tworzywa, zestaw do pomiaru ciśnienia, 4 akumulatory i ładowarkę 

Balon gazowy do DC 430 
Do pomiaru wycieku gazu za pomocą miernika DC 430. Balon posiada szybkozłączkę

Zestaw do pomiaru szczelności instalacji gazowych
w skład którego wchodzi blok zaworowy z 4 przewodami pomiarowymi  o długości 1 metra każdy, zakończonymi 
szybkozłączem, 2 stożkowe  korki zamykające, pojedyncza blokada i pompka ręczna

Zestaw do pomiaru ciśnienia
 W skład którego wchodzi przewód 1,5m z szybkozłączem i zestaw adapterów

Drukarka termiczna Wöhler TD 100
Szybka drukarka termiczna na podczerwień w zestawie z bateriami i 1 rolką papieru termicznego 

Etui gumowe z magnesami 
do DC 2000/DC 2000PRO

Walizka plastikowa mini
rozmiar wewnątrz 244 x 161 x 66mm 

3661

8231

9232

7160

9237

4160

7202

7204

Dostępne akcesoria Nr zam.

zdjęcie zawiera 
dodatkowy produkt (etui)
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Manometr cyfrowy  
Wöhler DM 2000 

ZASTOSOWANIE 
 •regulacja palników grzewczych (rozdzielczość 1 Pa)

 •pomiar ciągu

 •pomiar różnicy ciśnień w urządzeniach grzewczych

 •opcjonalny pomiar temperatury

ZALETY 
 •prosta obsługa za pomocą 1 przycisku

 •wyjątkowo szeroki zakres ciśnieniowy od 0,001 … 2000 hPa

 •szybki czas reakcji

 •do wielu zastosowań

 •zasilanie 2 x bateria AA

Wöhler DM 2000 | Wöhler GS 220

z przewodem gumowym 1,5m

z przewodem gumowym 1,5m 

Zawartość:

detektor gazu Wöhler GS 220

4 baterie AA

walizka z tworzywa

protokół kalibracji

 Nr zam. 0114-PA 

Manometr cyfrowy Wöhler DM 2000 w Pa

Manometr cyfrowy Wöhler DM 2000 w mbar

Detektor gazu Wöhler GS 220

 Nr zam. 3443 

 Nr zam. 7243 

Ciśnienie
Dokładność

Rozdzielczość

Temp. pracy
Waga
Wymiary

± 2 bar / ± 2000 hPa

< 3% wartości pomiaru, w zakresie  

< ± 200 Pa lepiej niż ± 6 Pa

1 Pa w zakresie -125 ... +125hPa,  

po za tym 10Pa

-5°C do +50°C

450g z etui ochronnym

54 x 165 x 52mm

DANE TECHNICZNE

Detektor gazu  
Wöhler GS 220 

ZASTOSOWANIE 
 •prosty w obsłudze wykrywacz wycieków instalacji gazowych  
i nieszczelności urządzeń gazowych na gaz ziemny i płynny.

ZALETY 
 •czuły sensor  z szybkim czasem reakcji

 •elastyczne ramię o długości aż 440mm pozwala na dotrzeć do 
trudno dostępnych miejsc

 •wskaźnik optyczny i akustyczny z możliwością podłączenia 
słuchawek

 •w cenie protokół kalibracji urządzenia

Wskazanie 5-zakresowe  
od 40 do 640 ppm

Czułość
Metan

Propan

Sensor

Ramię giętkie

Czas kalibracji

Czas reakcji

Warunki otoczenia
Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania 

Wilgotność względna

Zasilanie

Wymiary

Ciężar

40 ...640 ppm

60 ... 920 ppm

półprzewodnik

długość 440 mm

ca 60 sek

ca 10 sek

-5 ... +45°C

-20 ... +45°C

< 85%

4 baterie AA

64 x 170 x 36 mm

340 g

DANE TECHNICZNE
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Detektor gazu Wöhler GS 300

Wöhler GS 330

ZASTOSOWANIE 
 •prosty w obsłudze wykrywacz wycieków 
instalacji gazowych i nieszczelności 
urządzeń gazowych

 •na gaz ziemny i płynny

ZALETY 
 •krótki czas reakcji

 •czuły sensor o zakresie od 0 do 1200 ppm

 •wybór wskazań między gazem ziemnym 
(M) i płynnym (P)

 •elastyczne ramię długości aż 440mm 
pozwala na dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc

 •czytelny wyświetlacz optyczny 
z 12-poziomowym zakresem z 
automatycznym podświetleniem

 •dodatkowe doświetlenie LED włączające 
się automatycznie w ciemnych 
pomieszczeniach (funkcja latarki)

 •sygnał akustyczny i alarm wibracyjny 
informujący o wycieku

 •ergonomiczny gumowany uchwyt

 •w cenie protokół kalibracji urządzenia

Wskazanie 12-zakresowe od 0 do 1200 ppm

Zawartość:

detektor gazu Wöhler GS 300

4 baterie AA

walizkę z tworzywa

protokół kalibracji

 Nr zam. 0125-PA 

Detektor gazu Wöhler GS 300

Czułość
Metan

Propan

Sensor

Funkcja alarmu

Ramię giętkie

Czas kalibracji

Czas reakcji

Warunki otoczenia
Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania 

Wilgotność względna

Wyświetlacz

Latarka

Wejścia

Zasilanie

Wymiary

Ciężar

0 ...1200 ppm

0 ... 1200 ppm

półprzewodnik

sygnał akustyczny, alarm wibracyjny

długość 440 mm

ca 60 sek

ca 10 sek

-5 ... +45°C

-20 ... +45°C

< 85%

LCD 31 x 51 mm

2 diody LED

słuchawkowe i do zewnętrznej ładowarki

4 baterie AA

55 x 190 x 40 mm

380 g

DANE TECHNICZNE

Zestaw akumulatorów NiMH  
- 4 akumulatory po 2Ah

Ładowarka sieciowa 9V 

9407

4281

Dostępne akcesoria Nr zam.

Wskazanie 5-zakresowe  
od 40 do 640 ppm
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Urządzenie do badania szczelności 
Wöhler DP 600 

ZASTOSOWANIE 
Pomiar przepływu

 •pomiar szczelności z wyznaczaniem 
wycieków do 200m3/h w nadciśnieniu i 
podciśnieniu

 •pomiar szczelności wszystkich istniejących 
na rynku kominów i systemów spalinowych

 •pomiar szczelności instalacji BHKW

 •test 4 Pa mającego na celu kontrolę 
wartości granicznych podciśnienia, w 
prosty sposób, według szczegółowej 
procedury zgodnie z arkuszem G 625 
TRGI (Techniczne wytyczne dla instalacji 
gazowych)

 •pomiar szczelności kominków zgodnie z 
wytycznymi DIBT (Niemieckiego Instytutu 
Techniki Budowlanej), w fazie rozwoju 
produktu oraz kontroli produkcyjnej

 •badania laboratoryjne lub na miejscu 
materiałów budowlanych (takich jak płyty 
OSB, okna)

 •może zostać włączony do kontroli 
końcowej serii produktów za pomocą 
opcjonalnego oprogramowania (sterowanie 
z komputera)

FUNKCJONALNOŚĆ 
 •badanie szczelności wszystkich instalacji  
systemów spalinowych wymienionych 
w DIN EN 1443 (Kominy – wymagania 
ogólne). W tym celu mierzy się strumień 
objętości powietrza, który jest konieczny 
do utrzymania testowego ciśnienia

 •pomiar w instalacjach spalinowych typ P o 
średnicach od Ø 50mm

 •dokładne wskazanie strumienia 
objętościowego do 200m3/h

 •pomiar ciśnienia do ± 7 000 Pa, 
rozdzielczość 0,1 Pa w zakresie 0,0 do 
900,0 Pa

 •jasny kolorowy wyświetlacz z menu 
obsługiwanym za pomocą 4 przycisków

 •komfortowe prezentowanie danych na PC 
za pomocą opcjonalnego oprogramowania

 •wydruk protokołu na miejscu przy 
zastosowaniu opcjonalnej drukarki 
termicznej TD100

 •przesył danych przez port USB

Wöhler DP 600

Pomiar ciśnienia
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność % 

Strumień objętości powietrza  
bez adaptera 3,0
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Strumień objętości powietrza  

z adapterem 3,0

Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Strumień objętości powietrza  
z adapterem 0,3
Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Dane ogólne
Zasilanie

Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania 

Wymiary

Ciężar (bez akcesoriów)

0 do 7000 Pa

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

1 Pa powyżej 900 Pa

± 0,5 Pa, ± 2,5 % wartości  

pomiaru

0,0 do 200,0 Nm³/h

0,1 Nm³/h

± 2,5 Nm³/h, ± 5 % wart. pomiaru

0,00 do 10,00 Nm³/h

0,01 Nm³/h

± 0,05 Nm³/h,± 5 % wart. pomiaru

0,10 do 18,00 NL/min  

(0,006 do 1,080 m3/h)

0,01 NL/min

± 0,05 NL/min, ± 5 % wart.  

pomiaru

110 do 230 V, 50 do 60 Hz

5 °C do 40 °C

-20 °C do +50 °C

33 x 36 x 15 cm

9,2 kg

DANE TECHNICZNE
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Zawartość:

Urządzenie do badania szczelności Wöhler DP 600  
z adapterami i kablem zasilającym 

Menu PL

 Nr zam. 2686 

Urządzenie do badania szczelności 
Wöhler DP 600

Zawartość:

walizka XXL

przewód przedłużający 3,75m

2 kapilary: 6m z przyłączem dodatnim i 6m  
z przyłączem ujemnym

zestaw elementów uszczelniających

 Nr zam. 2677 

Zestaw do kontroli szczelności kominków  
do Wöhler DP 600

Zawartość:

komplet przewodów

balony uszczelniające: z pojedynczym oraz z podwó-
jnym zaworem powietrznym

gruszka

 Nr zam. 2601 

Zestaw do kontroli przewodów 
w klasie ciśnienia P i H (200 i 5000 Pa)

Wöhler DP 600

Zawartość:

przewód przedłużający 4m

sondę Wöhler DP 600/ DP23

wąż przedłużający

mufa

przewód ciśnieniowy 4m

zestaw elementów uszczelniających

 Nr zam. 2927 

Zestaw do kontroli przewodów 
w klasie ciśnienia N (20 i 40 Pa)



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    

Firma Pascal s.c. jest bezpośrednim importerem urządzeń niemieckiego producenta Wöhler Technik GmbH na 
rynek polski.
Od ponad 80 lat nazwa Wöhler jest synonimem jakości i innowacji w dziedzinie urządzeń pomiarowych, 
inspekcyjnych i techniki czyszczenia kanałów spalinowych i wentylacyjnych.
Firma Wöhler Technik GmbH jest wyznacznikiem nowych metod pomiarowych (np. pyłu w urządzeniach na 
paliwo stałe), optymalizacji pomiarów w standardowych pracach (analiza spalin) i w projektowaniu narzędzi 
wykorzystywanych podczas codziennej pracy.

Wieloletnie doświadczenie, rozwój specjalistycznych technologii, wykorzystanie nowych materiałów, bliska 
współpraca ze specjalistami, instytutami badawczymi i uczelniami technicznymi oraz użytkownikami pozwalają na 
ciągły rozwój produktów oraz ich dostosowywanie do zmieniających się norm i warunków. Ich wysoką jakość oraz 
minimalizację kosztów produkcji zapewnia komputerowo sterowany proces produkcji i montażu.

Bogaty asortyment z pewnością pozwoli Państwu na wybór urządzenia jak najlepiej dostosowanego do Państwa 
potrzeb.

Firma PASCAL s.c. jako dystrybutor urządzeń Wöhler na rynku polskim oferuje możliwość ich zakupu oraz zapewnia 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

www.pascalpolska.pl


