
Onjuiste opslag van beeldende kunst kan een verzameling 

verpesten en de potentiële waarde ervan uitwissen, dus het 

is belangrijk voor zowel particuliere verzamelaars als musea 

en galerijen om hun collecties te beschermen. Temperatuur 

en vochtigheid zijn twee van de belangrijkste elementen die 

de conditie van schilderijen en andere kunstwerken kunnen 

beïnvloeden. Papier en canvas zijn vatbaar voor schimmel 

en meeldauw, die zich voordoen in een warme vochtige om-

geving.

Aan de andere kant kan droge lucht er ook voor zorgen dat 

schilderijen barsten, dus ze mogen niet in de buurt van ven-

tilatieroosters of in ruimtes met zeer lage luchtvochtigheid 

worden gehouden. Deze factoren moeten ook in overwe-

ging worden genomen bij het kiezen van een faciliteit voor 

opslag op lange termijn., die altijd klimaatgecontroleerd 

moet zijn en op een optimale temperatuur moet worden ge-

houden voor het bewaren van kunstwerken, om plotselinge 

schommelingen in de relatieve vochtigheid te voorkomen.

Gander & White beschermen 
hoogwaardige kunst met 
geautomatiseerde klimaatmonitoring.
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De klant.
Gander & White werd in 1933 opgericht door Frank White 
en heeft zich de afgelopen 85 jaar wereldwijd bewezen als 
leverancier van transport- en installatiediensten aan kunst-
handelaren, particuliere verzamelaars en musea over de 
hele wereld. Ze hebben kantoren op verschillende locaties 
wereldwijd, waaronder Londen, Parijs, New York, Miami, 
Los Angeles, San Francisco en Palm Beach.

Gander & White is al belast met de installatie van kunstwer-
ken door enkele van de grootste particuliere verzamelaars 
en instellingen wereldwijd. Het beschermen van privacy en 
vertrouwelijkheid is van het grootste belang voor Gander 
& White en vormt een essentieel onderdeel van de filosofie 
van hun dagelijkse werk.

De uitdaging.
Gander & White verhuisde onlangs naar een speciaal ge-
bouwde faciliteit in Wandsworth in het zuidwesten van 
Londen. Er was al een klimaatmeetsysteem, maar het had 
enkele nadelen, zoals het gebrek aan gegevensbescher-
ming, ontoereikende technische ondersteuning en het ont-
breken van een functie waarmee klanten temperatuur- en 
vochtigheidsgegevens kunnen afdrukken.

Dit leidde het management van Gander & White onder lei-
ding van Jim Grundy (directeur van Art Operations) ertoe 
mogelijkheden te zoeken voor een nieuwe klimaatbehe-
ersingsoplossing. Ze hadden iets nodig dat niet alleen de 
problemen van het vorige systeem oploste, maar ook twee 
essentiële doelen vervulde:

Ten eerste zochten ze naar een systeem dat 24 uur per 
dag continu toezicht houdt op de temperatuur- en vochtig-
heidsomstandigheden die geschikt zijn voor de installatie, 
zoals gebruikelijk is in dit soort toepassingen. Interessant 
is dat ze ook een systeem wilden installeren om te bepalen 
wanneer het nieuwe gebouw klaar zou zijn voor bewoning. 
Aanvankelijk was Jim Grundy bezorgd over de vraag of een 
draadloos systeem zou werken in het nieuwe gebouw, maar 
hij wilde een manier creëren om het klimaat in de faciliteit 
te controleren voorafgaand aan de opslag van artefacten. 
Door de vochtigheid in de verschillende delen van de grote 
faciliteit te bewaken, moest worden bepaald wanneer de 
betonnen muren, vloeren en plafonds voldoende waren ge-
droogd om de artefacten in de faciliteit op te slaan. 

De oplossing.
Gelanceerd in 2017, is de testo 160 speciaal ontwikkeld om 
klimatologische en omgevingscondities in musea te bewa-
ken. Dankzij de veelzijdige combinatiemogelijkheden van 
geïntegreerde sensoren en sensoren wordt elke bewakings-
situatie gedekt van tentoonstelling tot opslag. De bediening 
en programmering van de logger is eenvoudig en vindt 
rechtstreeks plaats via de Testo Cloud.

Een meting van Lux- en UV-straling was niet vereist in de 
toepassing bij Gander & White vanwege de afwezigheid 
van daglicht in de opslagruimten, maar het testo 160-sys-
teem heeft deze functionaliteit indien nodig. Meetgegevens 
worden door de datalogger via Wifi rechtstreeks in de 
Testo Cloud opgeslagen. Dankzij de alarmfunctie worden 
gebruikers onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail 
of (optioneel) per sms wanneer grenswaarden worden over-
schreden. Alle meet- en analysefuncties zijn altijd en overal 
toegankelijk met een web-enabled smartphone, tablet of pc. 
In de specifieke oplossing bij Gander & White monitoren 38 
testo 160-loggers de temperatuur- en vochtigheidswaarden 
in de nieuwe opslagfaciliteit. Bij Gander & White is het be-
kend dat optimale temperatuur- en vochtigheidsomstandig-
heden moeten heersen om de waarde van de opgeslagen 
kunstwerken te behouden. De testo 160 dataloggers bieden 
een uitgebreide maar gemakkelijke manier om aan deze 
vereiste te voldoen. In combinatie met de verschillende 
rapporteringsopties, is testo 160 het ideale systeem voor 
klimaatmonitoring in dergelijke faciliteiten.

Zoals eerder vermeld, had Jim Grundy problemen met het 
vorige technische ondersteuningssysteem. Met de testo 
160 waren er geen dergelijke problemen, zoals Jim Grundy 
uitlegt: „Ik vond technische ondersteuning, back-up en 
communicatie indrukwekkend. In het verleden had ik vaak 
problemen met serviceproviders en leveranciers die niet 
reageerden. Onze Testo Solutions Service Manager heeft 
uitstekend gehandeld en reageert altijd onmiddellijk op vra-
gen of problemen.„

Na installatie van de testo 160 werden de zorgen van Jim 
Grundy over het gebruik van een draadloos systeem in het 
nieuwe gebouw snel opgelost. „De betonnen muren, beoor-
deeld op vier uur brandwerendheid, zijn erg compact en ik 
wist niet zeker of een draadloos systeem zou werken. Maar 
het is een heel slimme oplossing die ons de flexibiliteit biedt 
om de loggers op een andere manier te plaatsen zonder 
opnieuw te bedraden.„

Meer informatie over de testo 160 op www.testo.nl 
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