
Uw partners voor 
veilige levensmiddelen.

Meetinstrumenten van Testo controleren de naleving  
van temperatuurgrenzen gedurende de hele koelketen.
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Meettechniek voor levensmiddelen van Testo 

Alleen veilige levensmiddelen  
smaken echt goed.

In de voedselproductie heeft zorgvuldigheid de hoogste 

prioriteit. Dat is in veel ondernemingen niet in de laatste 

plaats vast verankerd door HACCP. De temperatuurregeling 

bij productieprocessen van levensmiddelen is net zo 

bepalend voor de kwaliteit als het naleven van eisen op het 

gebied van hygiëne en van vaste omgevingsvoorwaarden 

bij het behandelen en opslaan van de producten. Bij de 

goederenontvangst is de temperatuurcontrole slechts 

een van de maatregelen om te waarborgen dat u enkel 

en alleen perfecte levensmiddelen verwerkt. Overal waar 

meettechniek u erbij kan helpen om gebreken op te sporen 

en de voedselkwaliteit te waarborgen, biedt Testo u 

optimale oplossingen die bedacht zijn voor de dagelijkse 

testpraktijk. 

Voedsel is een kwestie van vertrouwen. Klanten gaan ervan 

uit dat de kwaliteit en veiligheid ervan in orde zijn. Dat vormt 

voor kwaliteitsverantwoordelijken een enorme uitdaging: 

ze moeten talloze grenswaarden en normen naleven en 

tegelijkertijd de processen in hun bedrijf economisch laten 

verlopen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van 

de normen en wetten. 

Ook aan de meettechniek worden speciale eisen gesteld. 

Thermometers moeten bijvoorbeeld voldoen aan EN 

13485 en dataloggers aan EN 12830. Bovendien moeten 

meetinstrumenten volgens de verschillende Hygienecodes 

of de EN13486 regelmatig gekalibreerd te worden - ons 

advies is meters 1 keer per jaar te kalibreren. 

Voedselwetgeving algemeen Bepalingen op diepvriesgebied

Wettelijke voorschriften • EG 178/2002 (Grondbeginselen voedselveiligheid)

•  EG 885/2004 (Hygienevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong)

•  EG Nr. 852/2004 (Verordening 
Levensmiddelenhygiene)

•  EG 853/2004 (Hygiënevoorschriften voor dierlijke 
levensmiddelen)

•  EG 854/2004 (Voorschriften voor officiële 
bewaking)

•  Warenwet (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit)

•  EG 37/2005 (Diepvries-verordening)

•  Richtlijn 89/108/EEG (Diepgevroren 
levensmiddelen)

Branchegerelateerde normen De Warenwet stelt eisen aan bedrijven die 
voedingsmiddelen verwerken, bewaren en/
of verkopen. Een ondernemer kan dit aantonen 
middels het voeren van een goedgekeurd 
Voedselveiligheidsplan of met een Hygienecode van 
de sector. 

Een overzicht door de NVWA erkende hygienecodes 
per sector is te vinden op de website van de NVWA: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hygienecodes-
haccp/hygienecodes-per-sector
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Wat is HACCP?

De hygiëneverordening EG 852/2004 geldt voor exploitanten 

van levensmiddelenbedrijven en omvat de levensmiddelen-

hygiënevoorschriften die in alle stappen van productie, ver-

werking en verkoop van levensmiddelen nageleefd moeten 

worden. Deze verordening schrijft tevens de toepassing van 

de risico-analyse en de bewaking van kritische controlepun-

ten (HACCP-concept) voor. 

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical 

Control Points, d.w.z. gevarenanalyse en kritische contro-

lepunten. Het HACCP-concept vormt een aanvulling op de 

maatregelen van de basis-hygiëne en heeft als doel, ziektes 

door levensmiddelen tot een minimum te beperken. Het is 

gebaseerd op de Codex Alimentarius en er is een centrale 

plek in weggelegd voor zelfcontrole.

Het HACCP-concept omvat de volgende 7 punten:

-  Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële geva-

ren aan.

-  Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te 

beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) 

vast.  

-  Geef per CCP de kritische grenzen aan. 

- Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden. 

- Leg de correctieve acties vast per CCP. 

-  Pas verificatie toe. Verificatie is een periodieke controle 

om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is, of om na 

te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. 

-  Houd documentatie en registraties bij. Documentatie wil 

zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. 

Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde on-

derdelen van de systeemuitvoering.

Het HACCP-concept maakt een onderscheid tussen kriti-

sche punten en kritische controle- en beheerspunten.

Kritische punten (CP) 

= momenten in een proces waarbij weliswaar geen gevaar 

voor de gezondheid bestaat, maar die worden beschouwd 

als kritisch in het proces, bijv. kwaliteitsparameters, nale-

ving van de specificaties, kenmerking.

Kritische controle- of beheerspunten (CCP)

= punten waarbij met grote waarschijnlijkheid een relevant 

gevaar voor de gezondheid van de consument ontstaat in-

dien dit punt niet vervuld resp. beheerst wordt, bijv. verhit-

tingsfasen, voldoende koeling, monitoring van voorwerpen 

in het voedsel.
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Kerntempera-
tuur-meting

testo 104
testo 105
testo 108

 

 Combina-
tie-meting testo 104-IR

Temperaturen meten, op-
slaan  en (later) evalueren 
(datalogger)

Meettechniek voor levensmiddelen van Testo 

De juiste meettechniek voor HACCP.

Een doelgerichte inzet van meettechniek helpt erbij om 

een perfecte voedselkwaliteit met inachtneming van de 

HACCP-voorschriften te waarborgen. Een geautomatiseerde 

klimaatbewaking reduceert bijvoorbeeld de handmatige 

inspanningen en zorgt dankzij allerlei alarmfuncties voor 

meer veiligheid. Een combithermometer verricht ware 

wonderen als het gaat om tijdbesparing bij inkomende 

goederen.

Een snelle oriëntatie omtrent de verschillende 

meetmethoden en de bijpassende instrumenten biedt 

deze infographic. Op die manier vindt u gemakkelijker het 

perfecte meetinstrument voor de eisen van uw bedrijf. 

Belangrijk: in de voedingssector moeten de instrumenten HACCP-gecertificeerd zijn.  
Alle hier genoemde thermometers (behalve testo 831) voldoen aan de norm EN 13485 en voor alle 
genoemde temperatuur-dataloggers geldt de norm EN 12830. Alle hier afgebeelde thermometers, 
dataloggers en monitoringsystemen moeten eens per jaar volgens de norm EN 13486 gekalibreerd 
worden.

Welke meetmethode 
wilt u toepassen?

Steekproefmeting 
(handmeetinstrument)

IR-meting testo 831

TransportInkomende goederen Opslag

Stationaire 
dataloggers testo 175 T2

Mobiele 
dataloggers

testo 174 T
testo 184 T3

 4

Temperaturen meten, 
opslaan en in real 
time (online) evalueren 
(datamonitoring-systeem)

testo  
Saveris 2

testo Saveris 2-T1 
testo Saveris 2-T2 
testo Saveris 2-T3
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Welk handmeetinstrument voor 
steekproefmeting past bij mij?

Steekproefmeting met draagbare meetinstrumenten 

speelt vooral een rol bij de goederenontvangst en bij de 

voedselbereiding. Als u op zoek bent naar een draagbaar 

meetinstrument voor steekproeven, dan dient u zich de 

volgende vragen te stellen:

•  Kunt u in de goederen steken of moet de meting 

niet-destructief plaatsvinden? Bij steken wordt de 

kerntemperatuur gemeten, wat dus nauwkeuriger is – wel 

wordt daarbij de verpakking beschadigd.

•  Bent u vaak op pad met de thermometer op zak? 

Dan zorgt een klapthermometer ervoor dat u zich niet 

verwondt met de meetpunt.

•  Meet u levensmiddelen van verschillende consistenties 

(bijv. diepvriesproducten, vlees, kaas, vloeistoffen)? Dan is 

voor u een thermometer met verwisselbare voelers handig.

Alle belangrijke factoren hebben we voor u in de infographic 

samengevat:

Ik wil graag een 
klapthermometer die in elke 
zak past.

testo 104-IR

Ik wil contact-
loos meten, 
maar indien 

nodig de kern-
temperatuur 

kunnen contro-
leren. 

Ik wil in het 
product ste-

ken en de 
kerntempera-
tuur contro-

leren. 

Hoe wilt u met de 
thermometer meten?

Ik wil contactloos 
(niet-destructief) 
meten.

Ik onderzoek vooral vast 
resp. bevroren materiaal

Ik onderzoek 
vooral zacht 
materiaal

Ik wil graag een 
klapthermometer die in elke 
zak past

testo 104

testo 831

Combinatie

Contact

IR

De hier genoemde meetinstrumenten 
vormen slechts een selectie. Zie voor 
meer informatie: 
www.testo.nl

Ik heb geen 
klapthermometer nodig testo 105

Ik wil graag een 
klapthermometer die in 
elke zak past

testo 104

Ik heb geen 
klapthermometer nodig testo 108
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Inkomende 
goederen

Meettechniek voor levensmiddelen van Testo 

Kerntemperaturen nauwkeurig meten 
met steekthermometers.

Steekthermometers zijn onmisbaar om de exacte kerntem-

peraturen van levensmiddelen te achterhalen. Het meten 

van de kerntemperatuur is niet alleen bij inkomende goede-

ren van belang. In het HACCP-concept is ook het voldoende 

verhitten van het eten bij het bereidingsproces een kritisch 

controlepunt, dat ononderbroken gecontroleerd en gedocu-

menteerd moet worden.

De steekvoeler is ofwel vast ingebouwd in het instrument of 

kan bij wisselende taken ook extern worden aangesloten. 

Op die manier kunt u zelfs in bevroren producten moeite-

loos meten.

Producten vergeleken testo 104 testo 105 testo 108

Algemene gegevens Waterdichte 
klapthermometer

Eénhand-thermometer 
met meetpunt voor 
diepvriesproducten

Waterdicht temperatuur-
meetinstrument

• Auto-Hold
• Verlicht display 
•  Robuust metalen klapscharnier 

met stabiele meetvoeler 
• Incl. batterijen

• Verlicht display 
• Incl. riem-/wandhouder
• Incl. batterijen

• Voor voeler type T en type K 
•  Incl. thermokoppelvoeler type T, 

softcase en kalibratieprotocol
• Incl. batterijen

Bestelnummer 0560 0104 0563 1054 0563 1080

Technische gegevens

Meten in luttele seconden

Wisselbare voeler –

Goed leesbaar display

Beschermd tegen spatwater

Klapbare steekvoeler – –

Auto-Hold – –

EN 13485 conform

Meetgrootheid °C, °F, °R °C, °F °C, °F

Meetbereik -50 … +250 °C -50 … +275 °C -50 … +300 °C

Nauwkeurigheid ±0,5 °C (-30 … +99,9 °C) ±0,5 °C (-20 … +100 °C) ±0,5 °C (-30 … +99,9 °C) 

Resolutie 0,1 °C / °F / °R 0,1 °C 0,1 °C

Afmetingen 265 x 48 x 19 mm 
(voeler uitgeklapt)

145 x 38 x 195 mm 140 x 60 x 24,5 mm  
(zonder voeler)

Gewicht 165 g 139 g 150 g zonder Top-Safe Case

Levensduur batterijen 100 h (typisch bij 25 °C) 80 h 2500 h (typisch bij 23 °C)

IP-code IP 65 IP 65 IP 67
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Producten vergeleken testo 104-IR testo 831

Algemene gegevens Infrarood-/steekthermometer Infrarood-thermometer

• Verlicht display 
•  Robuust metalen klapscharnier met 

stabiele meetvoeler 
• Incl. batterijen en kalibratieprotocol

• 2-punts-laser-meetvlekmarkering
• 30:1-optiek
• Leren beschermetui 
•  Incl. riemhouder, batterijen en 

kalibratie-attest van de fabriek

Bestelnummer 0560 1040 0560 8316

Technische gegevens

Contactloos meten van de oppervlaktetemperatuur

Steekmeting mogelijk –

Hold-functie en weergave van min.-/max.-waarden

Twee instelbare alarmgrenswaarden –

Emissiefactor instelbaar

EN 13485 conform –

Meetvlekmarkering 2-punts laser 2-punts laser

Meetgrootheid °C, °F, °R °C / °F

Meetbereik (NTC, IR) -50 … +250 °C / -30 … +250 °C -30 … +210 °C

Nauwkeurigheid (NTC, IR) ±0,5 °C (-30,0 … +99,9 °C) ±1,5 °C (-20 … +100 °C)

Resolutie (NTC, IR) 0,1 °C 0,1 °C 

Optiek 10:1 30:1

Laser 2-punts laser 2-punts laser

Spectraal bereik 8 … 14 μm 8 … 14 μm

Emissiefactor 0,1 … 1,0 instelbaar 0,1 … 1,0 instelbaar

Afmetingen 281 x 48 x 21 mm (voeler uitgeklapt) 190 x 75 x 38 mm

Gewicht 197 g (incl. batterij) 200 g (incl. batterij)

Levensduur batterijen 10 h (bij +25 °C) 15 h

IP-code IP 65 IP 30

Inkomende 
goederen

Contactloos en niet-destructief 
meten met infrarood- en 
combithermometers.
Bij inkomende goederen wordt contactloze infrarood-meting 

zeer vaak toegepast, omdat deze snelle resultaten levert, 

zonder het product of de verpakking te beschadigen. Maar 

let wel: met een infrarood-thermometer wordt alleen de 

oppervlaktetemperatuur gemeten. Om de kerntemperatuur 

van levensmiddelen te meten zijn steekmetingen 

noodzakelijk. 

Daarvoor is de inzet van een combinatie-instrument zoals 

de testo 104-IR erg handig en efficiënt, omdat het beide 

meetmethoden – nauwkeurige steekmeting en snelle IR-

meting – in één instrument integreert. Het is bovendien 

goed hanteerbaar en past gemakkelijk in elke zak.
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Meettechniek voor levensmiddelen van Testo 

Welke datalogger  
ondersteunt mijn werk het beste?

Dataloggers worden overal gebruikt waar meetwaarden 

regelmatig gedetecteerd resp. voor een langere periode 

geregistreerd moeten worden. In koelruimtes en magazijnen 

zorgen dataloggers voor het naleven van de voorgeschreven 

temperaturen. Al naargelang de uitvoering slaan ze tot wel 

1 miljoen meetwaarden op, die via de pc uitgelezen kunnen 

worden. Bepalend voor de toepassing in de voedingssector 

is de robuuste, tegen spatwater beschermde verwerking, 

om te voorkomen dat men de loggers vóór het reinigen van 

een ruimte moet demonteren .

Nog comfortabeler is de inzet van een automatisch 

datamonitoring-systeem. Dat is vooral de moeite waard als 

meerdere ruimtes of koelunits bewaakt moeten worden – 

en zorgt met zijn alarmfunctie voor een duidelijk plus aan 

veiligheid.

Welk soort logger bij uw eisen past, laat de overzichtsgrafiek 

u zien. Gedetailleerde informatie over de verschillende loggers 

vindt u op de volgende pagina´s.

Hoe wilt u uw meet-
gegevens detecteren?

Externe voelers 
aansluitbaar

testo Saveris 2-T2
testo Saveris 2-T3

Interne voelertesto Saveris 2-T1

Met een online-monitoring-
systeem:  

in real time bewaken en van 
overal toegang hebben tot de 

meetwaarden.

Temperaturen 
meten, 
opslaan 
en (later) 
evalueren 

(datalogger)

Stationaire 
dataloggers

Gegevens gedurende 
een langere tijd 
registreren, opslaan en 
sporadisch uitlezen 

testo 174 T
testo 184 T3

Mobiele 
dataloggers

Voor korte tijd gegevens 
opslaan en vaak 
uitlezen. Ideaal ook 
voor de bewaking van 
transporten. testo 175 T2testo 175 T1

Interne voeler Externe voelers 
aansluitbaar

De hier genoemde meetinstrumenten vor-
men slechts een selectie. Zie voor meer 
informatie: www.testo.com
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Opslag

Transport

Temperaturen continu meten  
met dataloggers.

Dataloggers voor de bewaking van de klimaat omstandig-

heden in koel- en opslagruimtes worden vaak vast 

geïnstalleerd. In de regel blijven ze voor een periode 

van één tot twee jaar op hun plek. Naast een degelijke 

behuizing, die ook een reiniging met de waterstraal 

uithoudt, zijn dus met name een lange levensduur van de 

batterijen en een groot geheugen voor meetwaarden van 

belang. 

Al naargelang uw behoefte kunt u kiezen tussen 

dataloggers uit de compacte en uit de premium klasse. De 

eerstgenoemden zijn vooral geschikt voor flexibel meten en 

vaak uitlezen, terwijl de premium modellen tot wel drie jaar 

lang meetwaarden voor u registreren en opslaan.

Producten vergeleken testo 174 T testo 175 T2 testo 184 T3

Algemene gegevens Mini-temperatuur-datalogger Temperatuur-datalogger USB temperatuur-datalogger

• 1-kanaal 
•  Incl. wandhouder, batterijen 

(2 x CR 2032 lithium) en 
kalibratieprotocol

• 2-kanaal
•  Met interne en externe 

sensoraansluiting (NTC) 
•  Incl. wandhouder, slot, 

batterijen en kalibratieprotocol

•  Onbegrensde inzetduur dankzij 
verwisselbare batterij

•  Verkrijgbaar in verpakkingen à 
1, 10 en 50 stuks

Bestelnummer 0572 1560 0572 1752 0572 1843

Technische gegevens

Goed leesbaar display

Lange levensduur batterij – –

Groot geheugen voor meetgegevens – –

Mobiel uitlezen/ter plaatse uitprinten –

EN 12830 conform

Kanalen 1 x intern 1 x intern, 1 x extern 1 x intern

Meetbereik -30 … +70 °C -35 … +55 °C int.
-40 … +120 °C ext.

-35 … +70 °C

Nauwkeurigheid ±0,5 °C (-30 … +70 °C) ±0,5 °C (-35 … +55 °C) int. 
±0,3 °C (-40 … +120 °C) ext.

±0,5 °C

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Meetfrequentie 1 min. … 24 h 10 sec - 24 h 1 min. … 24 h

Geheugencapaciteit 16.000 meetwaarden 1 miljoen meetwaarden 40.000 meetwaarden

Interfaces USB-hub Mini-USB, SD-kaartsleuf Mini-USB

Afmetingen 60 x 38 x 18,5 mm 89 x 53 x 27 mm 44 x 12 x 97 mm

Gewicht 35 g 130 g 45 g

Levensduur batterij (15 min. 
meetfrequentie, +25 °C)

500 dagen 3 jaar 500 dagen

IP-code IP 65 IP 65 IP 67
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Met de app voor iOS en Android bedient u het 

WiFi-dataloggersysteem testo Saveris 2 nu nog 

eenvoudiger en flexibeler.

Effi  ciëntere inbedrĳ fstelling*:
•   Eenvoudige herkenning en selectie van het WiFi-netwerk
•  Snelle inbedrijfstelling van meerdere loggers parallel

Eenvoudige netwerkanalyse*:
•   Sterkte en reikwijdte van uw WiFi netwerk controleren
•  Statusprotocollen opstellen en verzenden

Betrouwbare alarmfuncties:
•  Pushberichten bij overschrijding van grenswaarden
•  Combineerbaar met e-mail of SMS alarmen

* Deze functies zijn alleen beschikbaar in de Android versie 
van de testo Saveris 2 App.

De testo Saveris 2 App.

testo Saveris 2 App

als gratis download

Meettechniek voor levensmiddelen van Testo 

Alles onder controle. Altijd en overal. 
Met testo Saveris 2.

Het testo Saveris 2 systeem bestaat uit twee componenten: 

hardware en cloud-gebaseerde software. 

De hardware bestaat uit een serie temperatuur- en voch-

tigheidsloggers met een groot portfolio aan voelers. De 

cloud-gebaseerde software is voor u altijd en overal be-

schikbaar: gewoon via de browser www.saveris.net oproe-

pen en beginnen maar. Een software-installatie is niet nodig. 

De kinderlijk eenvoudige inbedrijfstelling van de dataloggers 

kunt u ofwel via de browser of via de testo Saveris 2 App 

uitvoeren. Zodra de dataloggers met uw WiFi zijn verbon-

den, sturen ze de meetgegevens automatisch naar de cloud 

databank, waar ze heel eenvoudig geanalyseerd kunnen 

worden. De Testo Cloud biedt een hoge veiligheidsstan-

daard en werkt volgens nationale en internationale stan-

daarden (bijv. PCI DSS, ISO 27001 en 95/46/EG). U kunt de 

meetwaarden daarmee altijd en overal per pc, smartphone 

of tablet bekijken. Daarnaast ontvangt u bij overschrijding 

van grenswaarden meteen een alarm. Met testo Saveris 2 

houdt u zich gegarandeerd aan de normen en regels, en u 

verbetert processen, waarborgt de kwaliteit en verhoogt uw 

efficiency. Zo ziet moderne klimaatmonitoring eruit. 

Het testo Saveris 2 systeem

Hardware

Software

Toegang via pc/
mobiel toestel
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Opslag

Transport

Vind de passende testo Saveris 2 
WiFi datalogger.

testo Saveris 2 is een WiFi-dataloggersysteem dat u flexibel 

naar eigen wensen samenstelt en heel eenvoudig in uw 

bestaande netwerk integreert. Daartoe kunt u kiezen uit 

een hele reeks temperatuur- en vochtigheidsloggers en 

een nog groter portfolio aan voelers. De WiFi dataloggers 

beschikken ofwel over geïntegreerde sensoren voor 

temperatuurmeting of er kunnen verschillende externe 

voelers aan worden aangesloten. 

Producten vergeleken testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

Algemene gegevens WiFi datalogger WiFi datalogger WiFi datalogger

•  Met display en interne NTC-
temperatuursensor

•  Incl. USB-kabel, wandhouder, 
batterijen en kalibratieprotocol

•  Incl. gratis online Basic-
software

•  Met twee aansluitingen 
voor externe NTC-
temperatuurvoelers of 
deurcontacten

•  Incl. USB-kabel, wandhouder, 
batterijen en kalibratieprotocol

•  Incl. gratis online Basic-
software

•  Met twee aansluitingen voor 
externe TE-temperatuurvoelers 
(type K, T, J) 

•  Incl. USB-kabel, wandhouder, 
batterijen en kalibratieprotocol

•  Incl. gratis online Basic-
software

Bestelnummer 0572 2031 0572 2032 0572 2033

Technische gegevens

Gegevensoverdracht via WiFi

Temperatuurgegevens op elk moment 
online afroepen en evalueren

Alarm per e-mail of SMS (optioneel)

Externe voelers aansluitbaar (voelers 
apart te bestellen)

–

Gratis online gegevensopslag (Testo 
Cloud)

EN 12830 conform –

Kanalen 1 x NTC intern 2 x NTC of deurcontact extern 2 x thermokoppel  
Type K / J / T extern

Meetgrootheid °C °C °C

Meetbereik -30 … +50 °C -50 … +150 °C K: -195 … +1350 °C
J: -100 … +750 °C
T: -200 … +400 °C

Nauwkeurigheid ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + 0,5 % v. mw.) °C

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Meetfrequentie Afhankelijk van de Cloud licentie / Basic: 15 min. … 24 h / Advanced: 1 min. … 24 h

Overdrachtsinterval Afhankelijk van de Cloud licentie / Basic: 15 min. … 24 h / Advanced: 1 min. … 24 h

Levensduur batterijen 12 maanden (typische waarde, afhankelijk van de WiFi-infrastructuur)

IP-code IP 65 IP 65 IP 54
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Kalibratie

Hoe weet u of de 7C die uw thermometer aangeeft ook de 
juiste waarde is? Door gebruik, slijtage en/of defecten kan 
iedere meter een afwijkende temperatuur aangeven. Middels 
een kalibratie controleren wij uw meter met een (inter)nationale 
standaard en krijgt u een certificaat waarin de nauwkeurigheid 
van uw instrument is vastgelegd.

Sinds 1987 worden kwaliteitscontrolesystemen gecertificeerd 
volgens ISO 9001. Zelfs dienstverlenende bedrijven zoals ban-
ken, verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen onderkennen 
het nut van dergelijke kwaliteitssystemen. Kalibratie, kwalifica-
tie en validering leveren vandaag de dag een grote bijdrage tot 
het verhogen van de productiekwaliteit en het voorkomen van 
afkeuringen en nabewerkingen.

Testo is ISO9001:20015 gecertificeerd en kalibreert volgens de 
ISO10012. Naast de Testo meetinstrumenten kalibreren wij ook 
andere fabricaten.

Bij ons kunt u terecht voor kalibratie van de hieronder genoem-
de grootheden. Wilt u weten wat Testo kan betekenen voor uw 
meetinstrument of ander te kalibreren item, neem dan contact 
met ons op.

• Temperatuur
• Relatieve vochtigheid
• Luchtsnelheid - Druk(verschil)
• CO2,
• Geluid
• Lichtsterkte
• Kalibratie van uw rookgasanalyse meter, ook conform 

SCIOS PO, PI en EBI
• Multimeter
• En nog veel meer….

Kalibratie op locatie
Kalibratie komt in het dagelijks gebruik vaak ongelegen. Daa-
rom heeft Testo een kalibratiebus om de werkzaamheden direct 
bij u ter plaatse te verrichten. U heeft dezelfde dag uw meetap-
paratuur weer beschikbaar.

Allereerst richten wij ons daarbij op de meest gebruikte Testo 
meetinstrumenten. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij 
echter ook gelijksoortige fabrikaten voor u controleren. Denk 
daarbij aan stationaire meetinstrumenten, zoals thermostaten, 
drukmeters en andere afleesinstrumenten, die een onderdeel 
zijn van uw kwaliteits- of veiligheidssysteem. Maar wij verzor-
gen waar gewenst ook de valgordels, brandblussers en EHBO 
trommels van uw service bussen. Achteraf krijgt u een volledige 
rapportage van onze bevindingen en zijn uw service monteurs 
weer juist uitgerust op pad.

Wij kalibreren volgens de richtlijn ISO 10012. Aan de Testo 
meetinstrumenten kunnen we ook direct kleine reparaties 
verrichten en justeren. Andere fabrikaten in overleg. Al onze 
werkzaamheden zijn gecertificeerd volgens NEN-EN ISO 
9001:20015.

Voor het plannen van een afspraak, meer informatie, prijzen en 
voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.


