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Het bedrijf Slump Warmte- en 
Koudetechniek – een echte Testo-fan.

Testo referentie
Slump Warmte- en 
Koudetechniek

Na 15 jaar ervaring met koudetechniek heeft Marco Slump afgelopen jaar met Slump 

Warmte- en Koudetechniek zijn eigen bedrijf opgericht. Hij is overtuigd van de 

Testo-meetinstrumententen en gebruikt tot nu toe de digitale manifold testo 557  

in combinatie met diverse Smart Probes van Testo.



Wat ik eigenlijk eerst al-

tijd zelf heb gedaan met 

wachttijden voor druk etc. 

(ik werk al 15 jaar met 

koudetechniek), wordt nu 

overgenomen door pro-

gramma’s in de software, 

en op basis daarvan kan 

ik ook automatisch een 

rapport maken. Eigenlijk 

wil ik nu al niet meer rui-

len. De intuïtieve app kan 

ook heel simpel aan eigen 

behoeften worden aange-

past.“

“Mijn eerste indruk is zeer positief, echt een mooie, nieuwe 

meetset, waarvan je als koudetechnicus zeker geen spijt 

zult hebben. Ik geloof niet dat een ander merk dit kan eve-

naren.“ 

We weten deze positieve feedback erg te waarderen, even-

als het feit dat Marco zelfs een foto van de testo 557s ach-

ter op zijn bedrijfsbusje heeft aangebracht.

Wilt u meer weten over het bedrijf Slump Warmte- en Kou-

detechniek? Bezoek dan www.swkt.nl

Zijn bedrijf is door het Nederlandse keuringsinstituut Kiwa 

volgens de F-gassen-verordening gecertificeerd en houdt 

zich voornamelijk bezig met warmtepompen, airconditioning 

en zonneboilers.

Als een van de eersten in Nederland kon Marco de nieuwe 

testo 557s in de praktijk op de proef stellen. Hij was al 

uiterst tevreden met de vorige generatie en daarom zeer 

nieuwsgierig of de volgende echt beter zou zijn.

“Ik heb nog niet alle functies kunnen uitproberen, maar de 

eerste indruk is geweldig. 

Uitgebreide ergonomische verbeteringen, waarbij ook de 

esthetische indruk zeer goed is. Wat ik goed vind, is dat ze 

bij de testo 557s zijn afgestapt van de vacuüm-sensor-aan-

sluiting die bij de testo 557 boven zat: die was namelijk erg 

gevoelig bij vochtigheid en vuil. De meegeleverde koffer is 

met het oog op de testo Smart Probes en slangen geraffi-

neerd vormgegeven.”

“Ik had ook al gelegenheid om het nieuwe meetinstrument 

te testen bij warmtepompen.“

“De bluetooth-koppeling tussen smartphone en testo 557s 

werkt veel beter dan bij de oude testo 557. De nieuwe app 

genereert de rapporten veel sneller, een enorme verbete-

ring.

Ook toen het heel erg koud was, namelijk -7 graden op het 

dak, heb ik hem een tijdje buiten laten hangen, om te kijken 

of hij het goed bleef doen. Een paar uur lang had ook het 

meetinstrument ongeveer -5 graden. Geen problemen met 

de werking of met condens in het display. Bij mijn oude 

testo 557 waren er in de winter namelijk altijd wel weer pro-

blemen met condens in het display.“

“Ik kan constateren dat ook bij het maken van deze manifold 

weer rekening is gehouden met talloze verbeteringen. De 

verschillende meetprogramma’s voor de verschillende ma-

nieren waarop installaties werken, vind ik allemaal handig. 
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