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MUR Conditioning voor innovatieve en 
betrouwbare koeltechniek.

Testo Producttest met 
Smart probes klimaatset

Mur Conditioning levert oplossingen op het gebied van 

koeltechniek en klimaatbeheersing (zoals airconditioning) in 

hotels, (kantoor)gebouwen, Retail en zorginstellingen. 

De heer Hooykaas van MUR Conditioning is de gelukkige 

winnaar van de Testo Product test en heeft een Smart 

Probes klimaatset gewonnen. Vol enthousiasme deelt hij zijn 

bevindingen.

Zijn werkterrein zijn meestal koelcellen in supermarkten waarbij 

hij voornamelijk luchtsnelheden en temperaturen meet.



www.testo.nl

Toepassingsvoorbeeld MUR Conditioning test de Smart probes klimaatset.
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“De Smart Probes Klimaatset hebben mij al een aantal 

keren goed uit de brand geholpen bij metingen van aan- 

en uitblaasstromingen aan kanaalunits verteld de heer 

Hooykaas enthousiast. Doordat deze waarden direct 

beschikbaar zijn in een rapportage in pdf formaat, kan hij 

de metingen borgen en per mail naar de klant toesturen. Dit 

voorkomt een hoop discussie”

Het enige waar hij een enkele keer tegenaan liep was de 

infraroodmeting door een luchtstroom, dan kon de meting 

haperingen vertonen. Dit is op te lossen door het instrument 

door de luchtstroom heen te houden, of een vaste voeler te 

gebruiken. Prima oplosbaar dus!

De product test is dan ook positiever uitgevallen dan hij 

al had verwacht en de heer Hooykaas zou de set dan ook 

zeker aanbevelen aan collega monteurs. “Het is het perfecte 

instrument voor bijvoorbeeld inbedrijfstellingen; direct alles 

overzichtelijk, het scheelt zoveel tijd en gemak dient de 

mens! ” De set ligt nu standaard op mijn passagiersstoel” 

aldus de heer Hooykaas.
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Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
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 dochters

 vertegenwoordigingen
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Over Testo.

Testo Product ervaring

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 

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de 

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks 

investeren 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.


