Testo Product ervaring
met de testo 300

Van de Pol Installaties
Het klantenbestand is onze favoriet

klantenbestand, de e-mail functie, browser en dropbox/”
Ook erg handig zijn de verschillende metingen die ik nu met
de testo 300 kan uitvoeren, zoals de dichtheidsbeproeving
van een gasleiding welke wij hanteren bij het plaatsen van
een nieuwe ketel.
Het ‘klantenbestand’ is één van onze favorieten. Nu staat
er per klant wat voor metingen er verricht zijn en wat er gerapporteerd is. Zodra de meting klaar is wordt deze in onze
dropbox geplaatst en kunnen wij het overal inzien met deze
super handige tool.
Alle meetrapporten kunnen nu ondertekend worden en de
werkzaamheden meteen gemaild of in de dropbox geplaatst worden en later verzonden”
“Ook de tool voor het berekenen van gasverbruik is erg
handig” aldus Erwin’” deze werkt super eenvoudig en vergt
minder handelingen op locatie zo hou ik dus meer tijd over
voor de klant. Sommige klanten willen tegenwoordig weten
of de ketel veel verbruikt zeker met het oog op de energie
en verduurzaming van de woning. Ik kan dan een advies uitbrengen op basis van de gemeten waarden.
Erwin van de Pol van Van de Pol installaties uit de Moer

Dus op menig vlak vinden wij de nieuwe tools van de testo

heeft meegedaan met de Testo ruilactie en is geselecteerd

300 gebruiksvriendelijk, toekomstgericht en ook nog eens

als een van de winnaars voor een nieuwe testo 300 set.

tijdbesparend. Verschillende tools hebben we nog niet kun-

Zijn oude testo 327-2 uit 2008 was echt aan vervanging en

nen testen maar deze zullen te zijner tijd zeker ook in de

toe. Sinds half juni is Erwin met de nieuwe testo 300 aan de

praktijk gebruikt gaan worden. We hebben het volste ver-

slag gegaan. Meteen na ontvangst heeft hij zijn set verder

trouwen in de testo 300!”

uitgebreid met een extra temperatuurvoelers, een afpersset
en koffer. De koffer is handig om alles in op te bergen. Ook
heeft hij een all-in service en onderhoudscontract besteld.
Als zelfstandig installateur komt hij zowel bij opdrachtgevers
in de woningbouw als ook bij particulieren. De rookgasmeter gebruikt hij voor het afstellen van CV-ketels. Tijdens de
overdracht is er gekeken naar de instellingen van de meter;
zoals de nulmeting, hoe je een meting kan opslaan, druktests etc. Vrijwel alle ins- en outs van deze nieuwe meter
zijn behandeld.
Nu enkele weken later verteld Erwin van de Pol enthousiast;
“ik ben zeer tevreden met de testo 300, hij werkt net zo eenvoudig als mijn Smartphone. De testo 300 is zeer gebruiksvriendelijk en het grote scherm is makkelijk af te lezen, veel
beter dan bij mijn vorige testo 327 meter. “ik bedien met
gemak de verschillende niveaus zoals het menu/meettype/
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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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11.2018 – Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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