
HC PS B.V. (Holland Conditioning parkeergarage ventila-

tiesystemen) ontwerpt, verkoopt en levert parkeergarage 

ventilatiesystemen en trappenhuis-overdruksystemen. 

Eenvoudiger gezegd maken zij nieuwe ventilatieontwerpen  

waarmee energiekosten bespaard worden en de brandvei-

ligheid geoptimaliseerd. De systemen moeten aan veel eisen 

voldoen zodat brandveiligheid gewaarborgd wordt. Par-

keergarages vormen vaak het centrale punt waar mensen 

samenkomen voor zakelijke afspraken, winkelen, uitgaan of 

als stalling bij de woning. Normen voor het veiligstellen van 

aanwezigen spelen een grote factor voor de installatie.  

Erik Timmermans en zijn 6 collega’s zijn verantwoordelijk 

dat alles goed geïnstalleerd is.  “Uiteraard controleren wij 

ons werk uitvoerig, hiervoor maken wij al jaren gebruik van 

de Testo klimaatmeters. Luchtsnelheid en onderdruk in trap-

penhuizen zijn erg belangrijk. Is de druk te laag dan gaan 

bijvoorbeeld de deuren niet open. Luchtsnelheid is belan-

grijk om de omgevingslucht te verschonen maar vooral om 

brandgevaar te minimaliseren. 

Wij hebben de nieuwe Testo 400 meetset uitgetest tijdens 

een inspectiemeting in een parkeergarage aan de boulevard 

van Scheveningen. Het is een rook-warmteafvoer systeem 

met als doel dat de brandweer bij een mogelijke brand rook-

vrij naar de brandhaard kan komen. Als de luchtafvoer niet 

klopt en de luchtsnelheid niet voldoet aan de vereisten dan 

kan de brandweer niet veilig naar de brandhaard toe. Met 

alle gevolgen van dien en wordt het systeem afgekeurd. De 

meting is eigenlijk heel goed verlopen, we moeten nog wat 

Brandveilige parkeergarages en 
trappenhuizen

Testo Referentie
HC PS

www.testo.nl



instellingen aanpassen maar de Testo 400 is zeer nauwkeu-

rig en gebruikersvriendelijk. Wat wij erg prettig vinden is 

dat wij nu direct een rapportage kunnen aanmaken, inclu-

sief eventueel foto materiaal. Voorheen moest een collega 

altijd resultaten opschrijven. De inspecteur keek over onze 

schouder mee en was zeer tevreden met de resultaten. Hij 

heeft ons systeem goedgekeurd.
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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. 10
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