
Veolia wereldwijd

Veolia is de wereldwijde marktleider op het gebied van 

duurzame energie- en milieuoplossingen. Veolia Gebouwen-

beheer heeft veel expertise in duurzaam beheer en onder-

houd van technische installaties in gebouwen. Dit doen zij 

onder andere in de sectoren overheid, zorg, onderwijs en 

commercieel vastgoed. Veolia regelt ook klimaatinstalla-

ties en mechanische ventilatie en afzuigingen bij bedrijven 

zoals Brabant water, gemeentes en verzamelgebouwen. 

Voor het oplossen van klachten en storingen gebruikten 

Ruud van Venrooij, beheerder van alle meetapparatuur, en 

zijn monteurs voorheen de testo 445. Veolia deed mee aan 

de inruilactie voor een nieuwe smarte Testo 400. “Wij wil-

den kennismaken met de nieuwste technieken. Wij werken 

nu al veel met Testo meetapparatuur en zijn daarom erg 

geïnteresseerd in de mogelijkheden van de nieuwe testo 

400.” Ruud en de monteurs van Veolia hebben nu enkele 

maanden de multifunctionele testo 400 in gebruik en zijn 

zeer te spreken over de meter. “Wij kregen bijvoorbeeld 

klachten van een pand bij Bond Park Breda”, vertelt Ruud. 

“Ze hebben de kantoorindeling veranderd en zitten nu met 

iets meer mensen dan voorheen, hierdoor is er te weinig 

luchtstroming. De klachten kwamen vanuit de mensen die 

het kantoor hadden betrokken. We hebben wat extra afvoer-

lucht gecreëerd door middel van gaten en doorvoeren en 

de luchtafstelling iets hoger gezet. Hierdoor wordt er meer 

lucht afgevoerd en komt meer lucht binnen. Nadat wij alles 

opnieuw hebben ingeregeld met de testo 400 waren de tem-

peratuurklachten verholpen.” 

“Net als bij de Gemeente in Sint-Michielsgestel, die heb-

ben een verbouwing gehad waardoor de kantoorindeling        
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veranderde. Wij hebben de installatie opnieuw ingeregeld. 

Dat zijn toch onze meest voorkomende werkzaamheden 

waarvoor we de testo 400 inzetten. Hij meet goed, werkt 

prettig en Smart.”

“Daarnaast voeren we regelmatig controlemetingen uit in 

een ruimte waar medicatie wordt gemaakt. Het gaat daar 

met name om het vaststellen van een bepaalde reinheids-

klasse en het aantal luchtwisselingen. Wij controleren dat 

door de roosters te meten. Het vastleggen van de waar-

des gaat zoveel mooier en eenvoudiger dan met de vorige 

meter, net zoals het terughalen van de waardes. En we kun-

nen nu met een veel hogere nauwkeurigheid meten.” aldus 

Ruud van Venrooij, Veolia Gebouwenbeheer. “Ik hoopte op 

een eenvoudigere rapportage, opslag en fotofunctie. De be-

diening van de testo 400 is ontzettend handig; met een druk 

op de knop heb ik mijn rapport in pdf en kan ik er meteen 

een foto aan toevoegen. De meetwaarden kan ik zelfs met 

een druk op het handvat opslaan.”

“Wij zijn tevreden met de nieuwe testo 400, de snelle 

rapportage en zeer nauwkeurige metingen zijn van toege-

voegde waarde voor Veolia.”
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 dochters

 vertegenwoordigingen

Over Testo.

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument 

was een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo 

als wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoor-

digd. Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten 

miljoenen gebruikers in een veelvoud van toepassingen. 

Van het installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde far-

maceuten allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en sup-

port van Testo. 

De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet 

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om 

de traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaar-

lijks investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling 

van oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instru-

menten 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. 12
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