
Technofil te Ede heeft zich gespecialiseerd in luchtfilter toe-

passingen en is opgericht in 2000 door Arnold Snetselaar. 

Hun klantenkring bestaat grotendeels uit utiliteitsgebouwen 

en ziekenhuizen (operatiekamers). Voor het in kaart brengen 

van bestaande klimaatinstallatie en bij probleemsituaties 

maken ze gebruik van testo meetinstrumenten.

Arnold gebruikt al jaren Testo meetinstrumenten om de in-

stallaties na te meten. Klimaat is erg belangrijk voor ze en 

te koppelen aan hun bedrijfsdoelstelling. “het beschermen 

van mensen en processen.”  Zij moeten veel luchtsnelheid 

en luxmetingen uitvoeren aan zuurkasten en luchtbehande-

lingskasten. Ze controleren luchtsluizen en operatiekamers 

in ziekenhuizen, doen comfortmetingen in ruimtes en nog 

veel meer. Een uitvoerigere meter hadden we ons niet kun-

nen wensen. Op hun huidige set misten ze een CO2 sensor 

en was er een afwijking van de druksensor. De nieuwe testo 

400 sluit dan ook perfect aan op onze wensen.

De nieuwe testo 400 biedt ze ook de eindelijk een uitge-

breide rapportagemogelijkheid. Prettig is ook de accu. 

Arnold: “ik ben aangenaam verrast, testo heeft echt een 

sprong vooruit gemaakt met smarte meettechnieken. Wij 

kunnen nu nog nauwkeuriger meten en zijn veel minder 

tijd kwijt voor alle rapporten. De klant heeft direct alle be-

nodigde info ter beschikking. De uitbreiding met een CO2 

voeler en lux set scheelt ons losse meters. En ook de kabel-

chaos is verholpen nu heel veel draadloos verbonden is.”

Zo ontzorgt Technofil samen met Testo hun opdrachtgevers.

Mensen en processen beschermen met 
up-to-date klimaatmeting
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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 vertegenwoordigd. 

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen 

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het 

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten 

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van 

Testo. 

De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet instru-

menten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de tradi-

tionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks invest-

eren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten 

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. 08
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