
F.R.R. Ramaekers Installatietechniek 
Enthousiaste Testo gebruiker

Testo Product ervaring
met de testo 300



Ramon Ramaeker van F.R.R. Ramaekers installatietechiek 

uit Den Bosch heeft meegedaan met onze Testo inruilactie. 

Zijn oude Brigon meter was aan vervanging toe en hij wilde 

heel graag Testo uitproberen. Ramon heeft nu enkele weken 

gemeten en verteld enthousiast;”  Ik heb bij verschillende 

klanten voornamelijk nieuwe ketels weggehangen. Wat mij 

direct opviel is dat de Testo meter veel sneller opstart en 

veel meer mogelijkheden biedt.

Ik heb ook nog een gaslektester gekocht om drukverschil 

te kunnen meten. Eerst moest ik allemaal met losse meters 

werken, rookgas los, drukverschil meter los, alles los, en 

nu is alles netjes gecombineerd. En het fijne vind ik dat de 

Testo rookgasmeter op Wifi kan via mijn telefoon hotspot. 

Mijn rapporten mail ik direct naar de klant want stel dat ze 

een keer een andere servicemonteur hebben, dan heb je 

iets achter de hand om te laten zien met deze rapportage. 

Binnenkort ga ik ook grotere ketels weer meten voor de PO 

en PI en aangezien deze nieuwe Testo meter ook gecertifi-

ceerd is, is dat mooi meegenomen. De foto is gemaakt bij 

een ……. (Klantnaam), en dat mocht gelukkig ook. Ik moest 

wel even wennen aan het Android systeem, hoe ik het al-

lemaal moet opslaan, maar nu ik weet hoe het werkt kan 

ik ook alles heel netjes in de Computer zetten. Dat ziet er 
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gewoon bij echt top. Voor mij is het echt heel erg comforta-

beler werken, bijna een nieuwe wereld. Alleen een koffer ga 

ik nog bestellen waar alles netjes inpast, dat tasje vindt ik 

voor mij niet zo handig. 

Jammer dat ik net allemaal koelmeters van een ander merk 

heb besteld, ik had het liefst allemaal Testo gehad maar dat 

komt dan nog wel een keer. Goed om te weten nu dat ik alle 

meetgereedschappen bij een leverancier kan kopen en ook 

alles daar kan laten kalibreren”. 



Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl
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Over Testo.

Testo Product ervaring

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was 

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als 

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd. 

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen 

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het 

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten 

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van 

Testo. De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet 

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de 

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks 

investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten 

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op 

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld 

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen 

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap 

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo 

geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente 

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of 

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de 

voedselveiligheid moet borgen.


