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In gezondheidsinstellingen zijn de eisen aan het bewaken van klimaatparameters bijzonder hoog. Dit geldt voor 

ziekenhuizen, ambulante operatie- of dialysecentra net zo als voor dokterspraktijken of de productie- en opslaglocaties voor 

geneesmiddelen. Naast het garanderen van de thermische behaaglijkheid ter ondersteuning van een goede werkomgeving 

en genezingsprocessen van de patiënten gaat het er met name ook om, schadelijke stoffen af te voeren en personeel en 

patiënten te beschermen tegen besmetting. 

Alleen door een goed gepland en betrouwbaar onderhouden HVAC-systeem kan men optimale omgevingsvoorwaarden 

creëren en de concentratie van vreemde aerosolen in de binnenlucht zoals virussen of schadelijke stoffen voorkomen. 

Daarbij beïnvloedt een HVAC-systeem al naargelang de classificatie van de betreffende ruimte tevens verschillende 

klimaatparameters. Daartoe behoren luchtdebiet, turbulentiegraad, druk, vochtigheid, temperatuur, CO2, geluid en licht. De 

gewenste en de daadwerkelijke werking van de installatie met het oog op de relevante parameters moet regelmatig met 

moderne meettechniek gecontroleerd worden. 

Slordig of niet onderhouden HVAC-systemen kunnen het binnenklimaat negatief beïnvloeden en zelfs bijdragen tot een 

groter besmettingsgevaar. Dit dient men met name in tijden van crisis zoals bij de wereldwijde Covid-19-pandemie goed in 

de gaten te houden. Juist wanneer ruimtes ter vergroting van de capaciteit opeens een andere bestemming krijgen, dient 

men de bijzondere luchttechnische eisen ondanks de zeer dynamische situatie in de gaten te houden en met exacte 

meettechniek te controleren of ze wel geschikt zijn en goed functioneren. 

Professionele meettechniek is ook onder extreme omstandigheden de basis voor een veilige en betrouwbare werking van 

HVAC-systemen volgens de normen. Alleen dan kunnen ze ertoe bijdragen, besmettingsgevaren via de binnenlucht in te 

perken en mensen te beschermen.

Luchtbehandelingssystemen in de gezondheidszorg – 
kansen en uitdagingen

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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Actuele richtlijnen en normen vormen een belangrijke hulp bij het inrichten, onderhouden en inspecteren van HVAC-

systemen. Ook als ze slechts de status van advies hebben, betekent naleven ervan een significante verhoging van de 

veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van een installatie. 

Toonaangevend voor de werking van installaties in gezondheidsinstellingen in Duitsland is de DIN-norm 1946-4 en 

internationaal de ANSI/ASHRAE/ASHE Standaard 170. Daarmee houden weer andere normen verband, zoals de Europese 

DIN EN ISO 14644 (speciaal voor cleanrooms). 

DIN 1946-4:2018-09

De Duitse norm legt de minimale eisen vast voor de plan-

ning, bouw, keuring en werking van luchtbehandelingssyste-

men in gebouwen en ruimtes waarin medische onderzoeken, 

behandelingen en ingrepen aan mensen plaatsvinden. Dit 

geldt ook voor alle daarmee direct via deuren, gangen of 

andere verbindingen toegankelijke ruimtes. Voor de planning 

van speciale behandelingsunits zoals afdelingen ter behan-

deling van zeer besmettelijke, levensbedreigende infectie-

ziektes, gelden speciale eisen, die door de DIN 1946-4 niet 

geformuleerd worden.

Al naargelang het medische gebruik wordt onderscheid 

gemaakt tussen ruimteklasse Ia / Ib (operatieruimte) en 

ruimteklasse II (onderzoeks- en andere ruimtes) met bijbe-

horende verschillende veiligheidsklassen. Op basis daarvan 

vallen verschillende luchttechnische eisen en grenswaarden 

af te leiden en bijbehorende meettoepassingen en voor-

schriften voor de kwalificatie, keuring en periodieke contro-

les van de HVAC-systemen. Welke klimaatparameters in 

welke ruimte hoe vaak gemeten en in welke vorm gedocu-

menteerd moeten worden, staat in de norm gebruikersge-

richt beschreven. 

Als minimale standaards gelden hiervoor de volgende 

meetparameters:

•  Debiet toevoerlucht, debiet buitenlucht, debiet afvoer-

lucht, overstroomrichting 

• Lekkagemetingen luchtleidingen

• Onderdruk in holle ruimte boven tussenplafond 

• Geluidspegel installatie 

• Luchtfilter, begindrukverlies bij ingesteld debiet

• Behaaglijkheid van de ruimte

Voor nadere voorschriften bij het kwalificeren van de presta-

ties wordt verwezen naar de DIN EN 12599, die specifieker 

ingaat op de meet- en beproevingsmethoden. Deze 

beschrijft uitgebreid alle gangbare en speciale functiemetin-

gen.

Daarnaast eist de DIN 1946-4 vóór de inbedrijfstelling van 

een volgens DIN gebouwde installatie een hygiënische keu-

ring. Deze behelst ook een documentatie van alle meetplek-

ken en meetresultaten zodat een vergelijkende herhaling van 

de meting altijd mogelijk is.

Eisen aan de inspectie van HVAC-systemen: 
richtlijnen en normen

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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ANSI/ASHRAE/ASHE Standaard 170-2017

Standaard 170 van de door Amerikaanse zorginstellingen 

uitgewerkte A/A/A-norm definieert de minimale eisen aan 

ventilatiesystemen in gebouwen en ruimtes die voor directe 

of indirecte patiëntenzorg dienen. Doel is het waarborgen 

van een behaaglijk binnenklimaat, kiemvrijheid en het ver-

mijden van nare geuren. 

Daarbij worden de ruimtes onderverdeeld in drie klassen 

(voor intramurale behandeling / voor ambulante behandeling 

/ voor verzorging) en bijbehorende functionele bereiken:

• Chirurgie en intensieve zorg 

• Intramurale zorg

• Zorginstelling 

• Radiologie

• Diagnose- en behandelingsruimte

• Sterilisatie 

• Afdeling voor steriele voorbereiding 

• Service

• Ondersteunende ruimte.

Al naargelang de classificatie en functie verschillen de ver-

eiste luchtbehandelingseisen en de daarmee gepaard 

gaande grenswaarden. Het belangrijkste in het kader van de 

A/A/A-Standaard 170 is daarbij de meting van de volgende 

vier binnenluchtparameters: debiet, verschildruk, tempera-

tuur en vochtigheid.

Als aanvulling op deze norm heeft het ASHRAE Technical 

Committee 9.6, Healthcare Facilities een whitepaper ter con-

trole van de luchtvochtigheid in peri-operatieve zorgbereiken 

gepubliceerd (‘Humidity Control Events in Perioperative Care 

Areas’). De whitepaper levert een speciaal protocol voor 

gevallen waarin mechanische systemen er niet toe in staat 

zijn, de relatieve luchtvochtigheid binnen het gewenste 

bereik te houden. Dat gaat gepaard met het advies om de 

relatieve luchtvochtigheid in de betreffende ruimtes onon-

derbroken te bewaken. 

De verhoogde klimaatstandaards in de gezondheidszorg 

stellen navenant hoge eisen aan de precisie van de 

meettechniek en het uitvoeren van de meting. De kern van 

de zaak is daarbij in feite het bepalen van de volgende 

parameters: 

•  Stromingssnelheid, debiet en aantal luchtwisselingen per 

uur

• Turbulentiegraad

• Verschildruk, onderdruk en overdruk 

• Vochtigheid en temperatuur 

• CO2, geluid en licht. 

Welke klimaatparameters zijn relevant? Eisen aan de 
meettechniek met het oog op infectie-incidenten

Alle relevante klimaatparameters zijn in de normen en richtlijnen vastgelegd. Over 
specifieke nationale grenswaarden voor binnenluchtkwaliteit, behaaglijkheid en be-
scherming tegen infecties informeren de richtlijnen van de beroepsverenigingen. 

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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Maximale eisen aan meetnauwkeurigheid: 
stromingssnelheid, debiet en aantal luchtwisselingen per uur

De centrale indicator voor het beoordelen van de werking 

van een luchtbehandelingssysteem is het luchtdebiet. Het 

voor een ruimte benodigde debiet volgt uit het vereiste aan-

tal luchtwisselingen per uur, dat wederom afhankelijk is van 

de functie van de ruimte. Aangezien in de praktijk de stro-

mingssnelheid overdwars in een kanaal niet overal hetzelfde 

is, is het meten op één punt niet genoeg om de gemiddelde 

luchtsnelheid te bepalen. Vernauwingen, bochten e.d. zijn 

storende factoren en hebben invloed op het snelheidsprofiel 

in het kanaal. Daarom moet een zogenaamde netmeting op 

meerdere plekken in het kanaal worden uitgevoerd. 

Om tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen bij het bepa-

len van het debiet zijn er wereldwijd verschillende normen in 

het leven geroepen, die zich bezighouden met de juiste 

meting van stromingssnelheden. Naast de in Duitsland en 

grote delen van Europa dominerende EN 12599 verdienen 

ook DIN EN 16211 en de ASHRAE 111 vermelding. Aan alle 

in de praktijk toegepaste processen ligt de volgende proce-

dure ten grondslag: 

•  De meetpunten worden volgens bepaalde voorschriften al 

naargelang de kanaalgrootte over de kanaaldwarsdoor-

snede verdeeld. 

•  Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechthoekige en 

ronde kanalen. 

• De meetwaarden worden gemiddeld.  

Zie voor meer informatie over stromingsmeting onze 

praktijkgids ‘Luchtstroom-metingen in kanalen volgens 

DIN EN 12599’

> Naar de praktijkgids

Eisen aan de meettechniek:

de specifieke eis voor de gezondheidssector schuilt vooral in 

de strengere grenswaarden en de daarmee samenhangende 

conflicten die in de praktijk meer en meer tot een uitdaging 

worden. Als voorbeeld willen we hier het conflict tussen het 

vereiste, hoge aantal luchtwisselingen per uur en de daar-

door veroorzaakte luchtturbulenties beschrijven:  

een te laag debiet kan in de gezondheidszorg uiterst proble-

matisch zijn. Om schadelijke stoffen en ziektekiemen in vol-

doende mate af te voeren is immers een duidelijk bepaald 

aantal luchtwisselingen per uur nodig. Een te laag debiet kan 

ook negatieve invloeden op de hygiëne van de installatie zelf 

hebben. 

 Wanneer de bevochtigde lucht te langzaam in de kanalen 

wordt bewogen, bestaat het risico van kiemvorming in de 

installatie. Om dit risico te vermijden en/of te voldoen aan 

bepaalde normen draaien luchtbehandelingssystemen in de 

gezondheidszorg vaak met te grote luchthoeveelheden. Deze 

oversupply leidt niet alleen tot een hoger energieverbruik 

door de ventilator, meer werk voor het conditioneren van de 

lucht (koelen, verwarmen, bevochtigen of ontvochtigen) en 

daarmee uiteindelijk tot hogere operationele kosten. Weten-

schappelijk onderzoek laat ook zien dat te hoge stromings-

snelheden in de gevoelige bereiken van de gezondheidssec-

tor het besmettingsrisico in de hand kunnen werken, omdat 

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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ze daar luchtturbulenties veroorzaken die wederom de uit-

breiding van besmettelijke aerosolen bevorderen. Daarach-

ter wordt onder andere het zweefvermogen van deeltjes ver-

moed, waartoe ook aerosolen behoren, waarvan het weer 

opnemen via de luchtwegen onder andere ook afhangt van 

de opwaartse krachten van turbulente luchtstroming.1

Meettechniek voor het bepalen van stromingssnelheden en 

debieten in de gezondheidssector moet dus in de eerste 

plaats door zijn bouwvorm, functionaliteit en nauwkeurig-

heid de door normen en richtlijnen geëiste procedure onder-

steunen. Geavanceerde sensoren dragen er op hun beurt 

toe bij dat de meetinstrumenten ook metingen met maxi-

male eisen aan de meetnauwkeurigheid, bijv. bij de afzuiging 

in laboratoria, met succes kunnen uitvoeren. Alleen zo kan 

in de gezondheidssector voor een correcte berekeningsba-

sis ter bepaling van het debiet worden gezorgd. 

Maar ook de gebruikersvriendelijkheid van de meettechniek 

is van beslissende invloed op de kwaliteit van de meetresul-

taten. Een interface die de gebruiker stap voor stap door de 

meting leidt, helpt om meetfouten te voorkomen. 

Grote invloed op veilig werken en bescherming tegen 
besmetting: turbulentiegraad  

De turbulentiegraad is de maat voor de schommelingen in 

de luchtsnelheid gerelateerd aan de gemiddelde waarde 

daarvan (relatieve standaarddeviatie). Turbulenties hebben 

invloed op twee belangrijke parameters: de thermische 

behaaglijkheid en de grootte van het besmettingsrisico. 

Meten van de door luchtstroming veroorzaakte turbulenties 

en tochtverschijnselen levert relevante informatie om het 

welzijn van patiënten en personeel met betrekking tot het 

klimaat in een ruimte te waarborgen.

Turbulentiemetingen kunnen echter ook, zoals boven reeds 

aangeduid, helpen bij het inperken van besmettingsrisico’s. 

Vooral in gevoelige bereiken – in de eerste plaats de afge-

schermde bereiken in operatiekamers – moet de turbulentie 

gecontroleerd worden opdat het personeel veilig kan werken 

en de patiënten beschermd zijn tegen infecties. De meting 

van de turbulentiegraad biedt een mogelijkheid voor de keu-

ring en inspectie van operatiekamers. 

In de ANSI/ASHRAE/ASHE Standaard 170 wordt geen expli-

ciete aandacht besteed aan de turbulentiemeting, maar in 

de Duitse norm DIN 1946-4 staat deze als meetmethode ter 

controle van de beschermende werking van de TAV-uitlaat 

(turbulentiearme verdringingsstroming) in afgeschermde 

bereiken met behulp van een rastermeting beschreven.

1 English T. 2016. A brief History of healthcare ventilation, ASHRAE proceedings.

Zie voor meer informatie over thermische behaaglijk-

heid onze praktijkgids ‘Binnenluchtkwaliteit en behaag-

lijkheid op de werkplek’. 

> Naar de praktijkgids

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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Eisen aan de meettechniek:

De strengere maatregelen in de gezondheidszorg brengen 

de volgende eisen aan de meettechniek en het toebehoren 

met zich mee: 

•  Er moet een meetsysteem worden gebruikt dat onafhan-

kelijk is van de richting, waarbij de middelingstijd min-

stens 100 s bedraagt en er per seconde minstens 1 

waarde moet worden gemeten.

•  De reactietijd van de sondes, waarbij 63 % van de eind-

waarde weergegeven wordt (t 63), moet < 0,2 s zijn. 

•  De meetfout van de snelheidsmeter mag maximaal ± 0,05 

m/s bedragen. 

•  De loodrecht ten opzichte van de luchtstromingsrichting in 

het meetvlak geplaatste meetvoelers moeten bij de tweede 

dubbele meting 90° verplaatst ten opzichte van de eerste 

dubbele meting bepaling gepositioneerd kunnen worden.

•  Alle parameters en constellaties van de gecontroleerde 

bedrijfstoestanden moeten met de bijbehorende testresul-

taten in een testrapport gedocumenteerd worden.

1e meting

Meetpunt

TU-meetvoeler

2e meting

Vereisen uiterst nauwkeurige meettechniek: 
verschildruk, onderdruk en overdruk 

Tussen ruimtes van verschillende ruimteklassen moet een 

verschildruk gewaarborgd worden om ongewenste luchtuit-

wisseling te vermijden. Een overdruk van de cleanroom 

zorgt ervoor dat bij geopende deuren geen lucht van de 

minder cleane naar de cleane omgeving stroomt. De toe-

gang tot de meest cleane ruimte is daarnaast geregeld via 

personeel- en materiaalsluizen waarin sterke luchtstromen 

voorhanden deeltjes verwervelen en via filtersystemen afzui-

gen. Niet-cleane ruimtes moeten op hun beurt een onder-

druk in verhouding tot gangen vertonen om een verspreiding 

van schadelijke stoffen via de lucht te vermijden. 

Eisen aan de meettechniek:

In gezondheidsinstellingen worden, al naargelang de aan de 

zuiverheid van de omgevingslucht gestelde eis, verschil-

lende HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air) ingezet. 

Bij het bepalen van de verschildruk van het toevoerfilter 

wordt de druk (stuwdruk) vóór het filter vergeleken met de 

druk achter het filter. De hoogte van de verschildruk is een 

indicatie voor de verontreiniging van het filter. Aangezien de 

gemeten drukken zeer laag zijn, moeten uiterst nauwkeurige 

verschildrukmeters worden gebruikt.

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken

90° verplaatste opstelling van de turbulentiegraad-meetvoeler in het meetvlak 
(bron: norm DIN 1946-4)
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Controlegrootheden bij de infectiebescherming: 
vochtigheid en temperatuur 

Relatieve vochtigheid en luchttemperatuur in gesloten ruim-

tes zijn vaste parameters in de gezondheidszorg als het gaat 

om het bewaken van de thermische behaaglijkheid van per-

soneel en patiënten. De afgelopen jaren heeft de relatieve 

binnenluchtvochtigheid als controlegrootheid echter ook 

met het oog op de bescherming tegen infecties meer weten-

schappelijke belangstelling gekregen. De samenhang tussen 

de overlevingsduur van ziekteverwekkers en de relatieve 

luchtvochtigheid werd in talloze studies beschreven.2 Sinds 

optreden van het Coronavirus SARS-CoV-2 is het onderzoek 

hiernaar nog intensiever geworden. Ook voor dit nieuwe 

Coronavirus kon bijvoorbeeld worden aangetoond dat een 

relatieve luchtvochtigheid van meer dan 40 % bij een typi-

sche binnentemperatuur invloed heeft op het overleven van 

membraangebonden virussen.3 Andere studies o.a. met 

Coronavirussen bevestigen dat een hogere relatieve lucht-

vochtigheid ook de verspreiding via de binnenlucht redu-

ceert. Want grotere, intacte druppels met virusdeeltjes slaan 

sneller neer op oppervlakken in de ruimte. Een hogere lucht-

vochtigheid irriteert vermoedelijk ook met lipide omhulde 

virussen aangezien wisselwerkingen met de koppen van het 

polaire membraan tot conformatieveranderingen van het 

membraan en tot een inactivering van het virus kunnen lei-

den. 

Luchtvochtigheid kan echter ook uitwerking hebben op de 

immuunrespons. Actuele studies geven aanleiding tot de 

conclusie dat de luchtvochtigheid de vatbaarheid van een 

mens voor virale infecties en het neerslaan van virusdeeltjes 

in de luchtwegen beïnvloedt. 

Overeenkomstig de onderzoeksresultaten raden talloze 

experts daarom het gebruik van luchtbevochtigers en her-

ziening van de tot nu toe aanbevolen grenswaarden speciaal 

voor gezondheidsinstellingen aan4. Daarmee gepaard gaat 

ook een grotere urgentie om in gezondheidsinstellingen door 

nauwkeurige metingen de luchtvochtigheid te controleren.

2 Effects of air temperature and relative humidity on coronavirus survival on surfaces
   2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission
  Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement
  Is low indoor humidity a driver for healthcare-associated infections?
3 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission
4 Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement

Eisen aan de meettechniek:

wanneer de relatieve binnenluchtvochtigheid continu meer 

dan 80% bedraagt, bestaat het risico van schimmelgroei. 

Met name bij stilstand in het HVAC-systeem kunnen bij over-

schrijding van het dauwpunt voor de gezondheid schadelijke 

kiemen zich uitbreiden bij luchtfilters of geluidsdempers. Bij 

het vinden van de optimale balans tussen binnenluchtvoch-

tigheid en temperatuur is het dus zaak om rekening te hou-

den met de functie van bepaalde meetplekken en om de 

desbetreffende parameters ononderbroken te controleren. 

Geschikte meettechniek moet dus voldoen aan meerdere 

eisen: 

• Uiterst nauwkeurige meetresultaten leveren 

• Reproduceerbaarheid van de meting ondersteunen 

•  Voor sommige functiebereiken tijdelijke of permanente 

monitoring mogelijk maken

•  Zorgen voor een ononderbroken meting en een automati-

sche alarmfunctie.

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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Bovengrenzen bewaken: 
CO2, geluid en licht 

De meetgrootheden kooldioxide (CO2), geluid en licht oefe-

nen slechts een indirecte invloed uit op het besmettingsri-

sico in medische instellingen. Bij de controle van deze para-

meters is het zaak, optimale voorwaarden voor het medisch 

personeel te creëren, om gezondheid, werk- en concentra-

tievermogen te versterken. Daarnaast dient uiteraard ook 

ervoor gezorgd te worden dat de patiënten zich behaaglijk 

voelen.

Belangrijkste indicator voor een ‘goede’ binnenluchtkwaliteit 

is de concentratie kooldioxide in de lucht. Een te hoge 

CO2-concentratie in de lucht leidt tot vermoeidheid, een 

slecht concentratievermogen en kan zelfs ziektes veroorza-

ken. Daarom is CO2 juist in de gezondheidszorg een ele-

mentaire meetgrootheid bij het waarborgen van de thermi-

sche behaaglijkheid. 

Net als een slechte binnenluchtkwaliteit kunnen ook te 

lawaaierige ventilatiesystemen of verkeerd ingestelde licht-

bronnen het prestatievermogen van personeel en het gene-

zingsproces van patiënten inperken.

Eisen aan de meettechniek:

juist in de gezondheidszorg en dan met name in de bereiken 

chirurgie en intensive care moeten optimale omgevingsom-

standigheden heersen. Daartoe behoort de nauwkeurige 

meting en grenswaardebewaking van CO2, geluidsdruk (dB) 

en verlichtingssterkte (lux). Mobiele of vaste klimaatmeet-

techniek voor gebruik in de gezondheidszorg moet daarom 

met de juiste sondes uitgerust of flexibel uit te breiden zijn 

en daarmee ook deze drie meetparameters afdekken.

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken
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Voordelen van moderne klimaatmeettechniek  
van Testo in de gezondheidszorg 

Hoge kwaliteit en nauwkeurigheid

De omgevingsvoorwaarden in ruimtes van medische instel-

lingen moeten met uiterst nauwkeurige meetmethoden wor-

den bijgehouden. Alleen aan de hand van betrouwbare 

meetgegevens is het mogelijk om ruimtes overeenkomstig 

hun ruimteklasse en kwaliteitseisen te kwalificeren en con-

stante omgevingsvoorwaarden tijdens bedrijf te waarborgen. 

Zo ondersteunt Testo u:

•  Uiterst nauwkeurige laboratorium-afzuigingssondes voor 

laboratoria/cleanrooms met een meetnauwkeurigheid van 

±(0,02 m/s + 5 % v. mw.)

•  Turbulentiegraadsonde met een nauwkeurigheid van 

±(0,03 m/s + 4 % v. mw.)

•  Vleugelradsondes voor laminar-flow-meting met ±(0,1 m/s 

+ 1,5 % v. mw.)

• Vochtigheidsvoelers met een nauwkeurigheid < 1 % 

•  Verschildrukmeting met ±(0,3 Pa + 1 % v. mw.) ±1 digit (0 

tot 25 hPa)

• Regelmatige en automatische firmware-updates

Slim kalibratieconcept en betrouwbare service

Overal waar meetinstrumenten relevant zijn voor de kwaliteit 

is een regelmatige kalibratie van deze meetinstrumenten 

noodzakelijk. Testo is niet alleen producent van meettech-

niek, maar biedt ook de bijbehorende kalibratiediensten 

aan. De digitale sondes van Testo kunnen onafhankelijk van 

het meetinstrument gekalibreerd worden. Zo blijft het kli-

maat-meetinstrument zelf beschikbaar en kan met andere 

sondes verder worden gebruikt. 

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken

Maximale flexibiliteit door breed en modulair 

sondeconcept

Het assortiment aan sondes van de multifunctionele kli-

maat-meetinstrumenten van Testo dekt alle relevante klimaat-

parameters in de gezondheidszorg af en kan modulair worden 

uitgebreid. Op die manier gebruikt u slechts één meetinstru-

ment voor alle toepassingen!
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Uitgebreide realtime-documentatie

Meetrapporten worden direct in het meetinstrument of met 

de software gemaakt en kunnen bovendien ter plaatse wor-

den aangevuld met foto’s van de meetplek of de meetop-

bouw. Ook meteen versturen per e-mail is mogelijk. Bij de 

geautomatiseerde datamonitoring met WLAN dataloggers 

vindt de gegevensoverdracht naar de cloud automatisch in 

vastgelegde intervallen plaats zodat de gegevens in real 

time gedocumenteerd en geanalyseerd kunnen worden. 

Intuïtieve interface 

Een display met Smart-Touch-technologie dat zelfs met rub-

ber handschoenen werkt of de besturing per cloud maken 

de meting bijzonder comfortabel en nog veiliger. Meetgege-

vens worden op het display meteen overzichtelijk en gra-

fisch voorbereid. Bij gebruik van mobiele meetinstrumenten 

zoals WLAN dataloggers heeft men per web-applicatie altijd 

en overal toegang tot de live gegevens. 

Ononderbroken monitoring met alarmfunctie 

Met een WLAN datalogger en de cloud-oplossing van Testo 

kunt u alle kritische parameters permanent in de gaten hou-

den – en per web-access zijn ze ook altijd en overal toegan-

kelijk.  Het systeem waarschuwt door de alarmfunctie auto-

matisch bij het overschrijden van vastgelegde 

grenswaarden.

Opgeruimd gegevensbeheer en software 

Belangrijke informatie zoals de verschillende meetplekken 

en bijbehorende informatie en instellingen (bijv. kanaalgeo-

metrie) kan direct in het meetinstrument of met de bijbeho-

rende software worden aangelegd en bij periodieke kwali-

teitscontroles navenant ook gereproduceerd worden. 

Meer informatie op testo.com

Voor meer informatie over de klimaat-meetinstrumenten en speciaal voor gebruik in de gezondheidszorg kunt u terecht bij 

onze experts en op www.testo.com

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken



www.testo.com
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20Testo met hoofdvestiging in Titisee-Neustadt in het Zwarte 

Woud is wereldwijd toonaangevend op het gebied van 

draagbare en stationaire meetoplossingen. In 34 dochter-

maatschappijen over de hele wereld onderzoeken, ontwik-

kelen, produceren en promoten 3000 medewerkers voor de 

hightech onderneming. 

De expert in meettechniek overtuigt zijn klanten wereldwijd 

met uiterst precieze meetinstrumenten en innovatieve oplos-

singen voor het meetgegevens-management van morgen. 

Producten van Testo helpen om tijd en resources te bespa-

ren, het milieu en de gezondheid van mensen te beschermen 

en de kwaliteit van waren en diensten te verhogen. 

Een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent 

sinds de oprichting in 1957 en een huidige omzet van meer 

dan een kwart miljard euro laten op indrukwekkende wijze 

zien dat het Zwarte Woud en hightech systemen perfect 

samengaan. Tot de succesformule van Testo behoren ook 

de bovengemiddelde investeringen in de toekomst van de 

onderneming. Ongeveer een tiende van de jaarlijkse omzet 

wereldwijd investeert Testo in Onderzoek en Ontwikkeling.

Meer informatie op www.testo.com

 Dochtermaatschappij

 Handelspartner

Besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken


