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Technologie maakt de wereld om ons heen steeds intelli-

genter. Innovatieve systemen overwegen, anticiperen en 

reageren op situaties. Bijvoorbeeld zelfdenkende gebouwen 

die het binnenklimaat voortdurend optimaliseren. Tunnels 

die automatisch een baan afsluiten omwille van de veilig-

heid. Industriële complexen die productieprocessen continu 

bijsturen en efficiënter maken. Schepen die zelf navigeren. 

Het is maar een kleine greep uit de vele technologische toe-

passingen die onze samenleving steeds veiliger maken, effi-

ciënter, duurzamer, productiever en natuurlijk comfortabeler. 

Croonwolter&dros is één van de leidende bedrijven in deze 

ontwikkeling. Al meer dan 140 jaar staan zij aan de wieg 

van de talloze innovaties die werken, wonen, produceren en 

recreëren, ingrijpend veranderen. zij zijn één van de grootste 

bedrijven in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automa-

tisering en informatisering gespecialiseerd van Nederland. 

Zij hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om 

intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen 

zowel te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te be-

heren als te onderhouden.

Ramon Groot Hulze, inspecteur op SCIOS gebied, EBI, PI 

en PO,  en al jarenlang gebruiker van Testo meetapparatuur. 

Hij heeft meegedaan aan de producttest testo 300 en als 

echte testo expert zijn wij erg benieuwd naar zijn ervarin-

 2

gen.

Hij heeft de meter onder andere getest op zijn jaarlijkse on-

derhoudsklus van Volkshuisvesting Arnhem. De Volkshuis-

vesting, actief in 21 wijken. 15 locaties met elk ca. 4 ketels 

(Remeha Quinta) in Cascade opstelling worden jaarlijks on-

derhouden door Croonwolter&dros.                                      

                                                                                    

Ramon: ”Wij werken al jaren met Testo. Voorheen 

deed ik deze installatie bijvoorbeeld met de testo 340. 

Met de nieuwe testo 300 gaan de metingen veel snel-

ler vooral omdat ik meerdere ketels achter elkaar moet 

meten. De testo 340 moest ik eerst uitzetten, spoelen 

en dan de volgende ketel meten. De testo 300 heeft 

een stand by functie waardoor ik sneller kan door-

gaan met meten. Gemiddeld doe ik dan 2 tot 3 locaties 

per dag. Het intuïtieve display, werkt erg prettig, net 

een smartphone. Ik kan deze meter zeker aanbevelen.”                                                                                                               

“Wij werken nu nog met een eigen rapportage tool, maar ik 

heb gezien dat het mogelijk is mijn meter digitaal te koppe-

len aan onze rapportage tool. Hopelijk gaan wij meer van 

deze meters krijgen zodat ook deze stap doorgevoerd kan 

worden. Op dit moment ben ik nog sneller klaar met mijn 

werkzaamheden.”



Testo BV
Randstad 21-53
1314BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl

www.testo.nl
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Over Testo.

Testo Product ervaring testo 300.

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.


