Testo Product ervaring
met de testo 557s

Slump Warmte- en Koudetechniek
een echte Testo-fan

Na 15 jaar koudetechniek is Marco Slump vorig jaar gestart als zelfstandig ondernemer van
Slump Warmte- en Koudetechniek. Hij is een enorme fan van Testo meetinstrumenten en
gebruikt zelf de Testo 557 manifold in combinatie met diverse smartprobes van Testo.

www.testo.nl

Zijn bedrijf is F-gassen gecertificeerd door Kiwa en hij houdt

gramma’s voor de soorten

zich voornamelijk bezig met Warmtepompen, Airconditioning

werkzaamheden aan een

en Thermische solar.

installatie vind ik nu al
handig. Wat je eigenlijk

Marco heeft als een van de eerste in Nederland de nieuwe

eerst altijd al zelf deed

testo 557s in de praktijk aan de tand mogen voelen. Hij was

met stand tijden van druk-

al erg tevreden met de vorige generatie en was dan ook erg

ken enz. (ik werk al 15 jaar

benieuwd of wij de nieuwe nog beter konden maken.

in de koeltechniek) zijn er
nu gewoon programma’s

“Ik heb nog niet alle functionaliteiten kunnen toepassen maar

in de software beschik-

de eerste indruk, Fantastisch!

baar van waaruit je auto-

Sterke verbetering qua ergonomie en esthetisch ook prach-

matisch een rapport kan

tig. Goed om te zien dat de vacuüm sensor poort bovenop

genereren. Eigenlijk wil ik

de testo 557 is komen te vervallen bij de testo 557s. Dit was

nu al niet meer terug. De

namelijk erg gevoelig voor vocht en vuil. Tevens is de bijbe-

intuïtieve app is je ook vrij

horende koffer slim ontworpen met aandacht voor de probes

makkelijk eigen te maken.”

en slangen.”
“Kortom mijn eerste snelle indruk is zeer positief, een hele
“Ook heb ik al even de gelegenheid gehad om de nieuwe

mooie nieuwe meterset waar je als koeltechnicus geen spijt

meter te gebruiken bij wat warmtepompen.”

van krijgt als je hem aanschaft. Ik denk niet dat een ander
merk dit evenaart”.

“De bluetooth functionaliteit werkt veel beter tussen telefoon
en testo 557s dan bij de oude testo 557. De nieuwe app is

Leuk om nog te vermelden dat Marco een foto van de testo

veel sneller met het genereren van rapporten, een enorme

557s op de achterkant van de bus laat zetten. Zodra deze

verbetering.

gereed is zullen wij het eindresultaat delen op social media
delen.

Zelfs toen het zo koud was, namelijk -7 op het dak, heb ik
hem een tijdje buiten laten hangen om te zien of hij goed zou

Meer weten over Slump Warmte- en Koudetechniek? Kijk

blijven functioneren. Een paar uur later was de meter ook

dan op www.swkt.nl.

ongeveer -5 graden. Geen enkel probleem met functioneren
of condensvorming in het display. Bij mijn oude testo 557
heb ik in de winter nog steeds last van condens in het display namelijk.”
“ik kan merken dat de manifold opnieuw ontworpen is met
aandacht voor heel veel verbeteringen. De verschillende pro-
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Over Testo.

dochters

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd.

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo

Testo. De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet

geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de

investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van

voedselveiligheid moet borgen.
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