
De dagelijkse praktijk  

Gerard Koreman van het Koeltechnisch Buro Raams-

donksveer B.V. vertelt over zijn ervaring met de testo 550 

manifold. “ Wij zijn een dynamisch bedrijf met een klant-

gerichte werkwijze, waarbij alles draait om een tevreden 

klant.  Ik ben een oudere monteur, en die zijn meestal niet 

voor nieuwigheden te porren. Maar ik moet eerlijk toege-

ven dat hier gewoon zeer prettig mee te werken valt en 

dat ik sta positief sta tegen over deze meetset in het pro-

ces der evolutie” aldus Koreman. “ Tot voor kort werkte 

ik vooral nog met mechanische metersets, nu wil ik niet 

meer zonder deze digitale.” 

 
 Koudemiddelen via de App  

“Ook met name de mogelijkheden via de App zijn zeer 

eenvoudig om de gemeten info direct naar een belang-

hebbende te versturen, zodat mensen op afstand indirect 

toch ook, indien gewenst, mee kunnen kijken in het koel 

proces. Dat scheelt  discussie achteraf”.  

Door de wijzigingen in de F-gassenverordering vorig jaar 

verandert er veel. Regelmatig worden nieuwe koudemid-

delen op de markt geïntroduceerd ter vervanging van 

bestaande  koude middelen. Alles om de GWP-waarde naar 

beneden te brengen. De testo 550 is in combinatie met de 

koppeling naar de App  geheel voorbereid op de huidige 

snelle ontwikkeling en  verandering van de markt. Zo miste 

ik bij ingebruikname R448a. Na een korte toelichting van-

uit Testo kon ik zo dit koudemiddel via mijn Smartphone 

aan de testo 550 toevoegen. Een uitkomst!

Batterijen eenvoudig uitwisselbaar 

De heer Koreman uitte nog de wens of het niet mogelijk is 

om de manifold via een 230 volt aansluiting op te laden. 

“Het op  batterijen werken is prima te doen,  verbruikt zeer 

weinig dus wat ik nu noem is een luxe probleem.” 

Samenvattend concludeert de heer Koreman : 

”Dit waren mijn puntjes;  voor mijn toepassing 

werkt deze meter naar volle tevredenheid.”
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Koeltechnies Buro Raamsdonksveer BV  

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, en één keer 

in de vier jaar 366 dagen. Dat is service in koeltechniek! 

Koeltechnisch Buro Raamsdonksveer B.V. is een innovatief en 

 dynamisch bedrijf in Brabant met een klantgerichte werkwijze en 

een professionele aanpak, waarbij alles draait om een tevreden 

klant. Zij adviseren, ontwerpen, installeren én onderhouden koude-

technische producten, alles op het gebied van koeltechniek. Van 

aanleg tot onderhoud. 

Om de bedrijfszekerheid van installaties te bevorderen, de le-

vensduur te verlengen en storingen te voorkomen, zijn service en 

onderhoud van groot belang bij koel-, vries- of airconditioning 

installaties.

Meedenken met de klant, het geven van gericht advies en het 

 l everen van hoge kwaliteit en service staan dan ook centraal. Bij 

Koeltechnisch Buro Raamsdonkveer kan u terecht voor onder-

houdsabonnementen aan uw installaties, die altijd worden uitge-

voerd door ervaren vakinstallateurs. Onze installateurs zijn zéér 

deskundig en CFK-gediplomeerd. Natuurlijk moeten de monteurs 

beschikken over de juiste meetgereedschappen. 
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Over Testo.

Testo producttest manifold testo 550

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.


