
Van Tilburg Energie Design 
Voor een binnenklimaat dat voldoet!

Testo Product ervaring
met de testo 300



Mijn naam is Sebastiaan Moonen en ik ben nu ongeveer 

vijf en een half jaar werkzaam als servicetechnicus bij Van 

Tilburg Energie Design. Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam 

op scholen, bedrijfspanden, verzorgingstehuizen of andere 

openbare ruimtes. Hierbij streven we naar een binnen  

klimaat dat voldoet aan de eisen van de klant met een zo 

hoog mogelijk comfort en zo laag mogelijke energiekosten.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het in bedrijf nemen en 

inregelen van nieuwe installaties. Verder houd ik me bezig 

met klimaatstoringen en het opnemen van bestaande in-

stallaties bij nieuwe klanten. Bij mijn werkzaamheden ben ik 

steeds meer afhankelijk van mijn meetapparatuur en vooral 

het opslaan en verwerken van de meetgegevens is erg be-

langrijk. Dus zijn we enige tijd geleden aan tafel gaan zitten 

om te bekijken wat ik allemaal nodig heb om mijn werk zo 

goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ik heb op de VSK-beurs 

gesproken met iemand van Testo om informatie op te doen. 

Het was me al snel duidelijk dat de Testo 300 en de Testo 

400 de juiste meters zouden zijn voor mijn werkzaamheden. 

Een collega van mij wees me erop dat er een actie was bij 

Testo waarbij je een nieuwe Testo 300 kon winnen. Ik heb 

hieraan meegedaan en deze gewonnen. Geweldig!

Inmiddels heb ik de meter in gebruik en ben ik ook in het 

bezit van een Testo 400 met diversen opties zoals een 

hittedraadmeter, een pitotbuis, een vleugelrad en een 

luchtkwaliteitsmeter. Ook zit er een contactvoeler en een 

dompelsteekvoeler bij en kan ik hierop de klemvoelers ge-

bruiken die ik al bij mijn digitale meterset Testo 550 voor 

koudemiddel had.

De rookgasmeter gebruik ik voornamelijk om toestellen af 

te stellen bij inbedrijfstelling. De meter is prettig in gebruik 

en door het grote display heb je in een oogopslag alle gege-

vens, welke ik eenvoudig kan opslaan en exporteren. 

De klimaatmeter Testo 400 gebruik ik voor het uitvoeren van 
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luchtkwaliteitsmetingen bij klimaatklachten. Een groot voor-

deel van deze multifunctionele meetset is dat ik hem in een 

ruimte kan plaatsen en een meting uit kan voeren over een 

bepaalde tijd. Later exporteer ik de meetgegevens naar een 

Excel-bestand om deze verder uit te werken. Ook lucht-

zijdige metingen met de pitotbuis of de hittedraadmeter 

werken erg nauwkeurig. Ook hierbij is het een groot voor-

deel dat je de gegevens per klant kan opslaan. Zelfs de 

metingen zijn apart te benoemen en op te slaan. Hierbij zijn 

diversen mogelijkheden en ook dit is handig wanneer je de 

gegevens later wilt verwerken.

Het enige nadeel dat ik tot nu toe heb ervaren is dat het 

grote display ervoor zorgt dat de meters iets vaker aan de 

lader moeten dan mijn oude meters. Wanneer je hier een 

beetje op let is dit geen enkel probleem en kun je evengoed 

dagen vooruit.

Al met al ben ik zeer tevreden met mijn Testo meetappara-

tuur en is het prettig dat de Testo 300 en 400 erg gebrui-

kersvriendelijk zijn. A;s je een beetje handig met je telefoon 

bent, dan kun je ook prima overweg met deze meters. 



Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl

www.testo.nl
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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.


