
De dagelijkse praktijk  

De heer Pot is al ruim 13 jaar  service technicus en weet 

waar het op aankomt bij het inregelen en servicen van koel-

systemen. Hij werkt al jaren met Testo meetinstrumenten en 

heeft intussen ook alle monteurs van Govers Koeltechniek 

min of meer voorzien van Testo manifolds. 

Toen hij via een e-mailing de mogelijkheid vernam om 

de nieuwe en uitgebreide testo 557 te testen bedacht hij 

zich geen moment en melde zich aan. Ik heb de manifold 

direct in gebruik genomen voor controles, reparaties en 

 inbedrijfstellingen aan koelsystemen. Vaak moet ik met 

hoge drukken tot 50 Bar werken en met de testo 557 kon 

ik uiterst nauwkeurige metingen uitvoeren en de systemen 

optimaal afstellen” aldus Pot. Handig is ook de Bluetooth 

verbinding met de Ipad, zo heb ik altijd alle koude middelen 

voor handen. Daarnaast meet ik temperatuur van persgas 

en  controleer oververhitting”. Handig is ook dat alle ge-

gevens, grafieken en tabellen direct opgeslagen kunnen 

worden als pdf. Deze kunnen dan eenvoudig naar de klant 

gemaild worden. 

Govers Koeltechniek verwerkt uiteraad volledig volgens de 

F-gassen  regelgeving.

Ik blijf ook na de test de testo 557 zeker gebruiken en zal 

hem ook aan de andere monteurs adviseren. De meter is 

snel, betrouwbaar en nauw keurig, precies wat wij nodig heb-

ben. De batterij zou wel iets langer mee mogen gaan, maar 

dat is ook het enige. Al met al zal ik Govers adviseren deze 

meters ook op te nemen als standaard gereedschap
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Govers Koeltechiek  

Al veertig jaar ontwerpt, monteert en onderhoud Govers Koeltech-

niek een breed scala van industriële koelinstallaties voor diverse ge-

renommeerde bedrijven. De cliënten zijn o.a. actief in de foodsector, 

groente – en fruit sector, distributie en overslag, chemische bedrij-

ven en productiebedrijven. Door een brede ervaring in deze sectoren 

zijn zij in staat gebleken om de wensen van de afnemers te vertalen 

naar solide oplossingen. Hierbij wordt uiteraard gebruik gemaakt 

van de nieuwste technologische ontwikkelingen.Ook de ontwikkeling 

van personeel heeft Govers hoog inhet vaandel staan, niet voor niets 

kwam de Vakkanjer uit 2014 van dit bedrijf.

www.testo.nl

Stefan Pot van Govers Koeltechniek tijdens de  in bedrijfstelling van de koe-
linstallatie van een bakkerij in Kerkrade. Hierbij zijn ze de installatie aan het 
 finetunen en testen, de gegevens worden meteen opgeslagen om in de to-
ekomst bij eventuele problemen een nulmeting te hebben.    De testo manifold 
is hier uitermate geschikt voor.  



Testo bv
Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
info@testo.nl

www.testo.nl
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Over Testo.

Testo producttest manifold testo 557

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.


