
Hermsen Installatiegroep zorgt dat de 
gasten het warm hebben!

Testo Product ervaring
met de testo 300



Het warm kloppend hart in uw huis? Dat is toch echt uw 

cv ketel. Vaak verborgen geplaatst en daarom soms een 

tikkeltje vergeten als het aankomt op regelmatig onder-

houd. Jammer, want uw ketel verwarmt uw huis tot in de 

verste hoeken. Via uw centrale verwarming en uw kraan- en 

badwater. Een storing of complete uitval komt dus nooit 

gelegen! Laat staan in een hotel met 38 kamers, gasten die 

genieten van rust, ruimte en een warme douche vanzelf-

sprekend is. 

Harry van’t Land, onderhoudsmonteur van Hermsen Instal-

latiegroep uit Ede en winnaar van de producttest Testo 300:       

“ Wij onderhouden de 4 ketels en 4 boilers van dit hotel in 

Lunteren. Tijdens de testfase heb ik deze keer met de testo 

300 de metingen verricht. Testo had de meter al gekali-

breerd voor ons, belangrijk want wij meten volgens OK-CV. 

Prettig is vooral de rapportage van het meetinstrument, 

verder doet die wat die moet doen, snel een nauwkeurig 

meten, eenvoudig en snel kon ik alle ketels controleren en 

waar nodig inregelen.” “Diezelfde dag heb ik ook nog een 

14 jaar oud appartementencomplex in Ede doorgemeten en 

ook daar beviel de meter uitstekend”. Wij werken eigenlijk 

al jaren met Testo. Ik heb vorig jaar ook een Testo 330i ge-

kocht vanwege de smart bedieing en het grote bedingings 

gemak, die gebruikte ik vooral bij Campings vanwege de 

geïnegreerde verdunning. Handig met propaan gas metin-

gen waar de CO percentages regelmatig kunnen uitschie-

ten, hiermee word de CO cel beveiligd.

Wij zijn OK-CV gecertificeerd!

OK CV staat voor kwaliteit: alleen bedrijven die voldoen aan 

strenge eisen en beschikken over gediplomeerde Energie 

Service Specialisten voeren dit label. Kiest u voor OK CV? 

Dan weet u zeker dat uw cv ketel wordt gecontroleerd door 

een ervaren vakman. Iemand die precies werkt volgens de 

wettelijke regels en de eisen van de fabrikant. Na de con-

trole krijgt u bovendien een beoordelingsrapport. Hierin 

leest u wat de technische staat is van uw cv-ketel en krijgt 

u adviezen om slimmer en zuiniger te stoken. Zo voorkomt 

u onveilige situaties, verkleint u de kans op storingen en 

verlaagt u uw energiekosten.



Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl

www.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.


