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Het precieze zichtbaar maken van schimmelgevaar is in de 

diagnostiek van gebouwen van groot belang, aangezien 

door vochtige of koude plaatsen schade met verstrekkende 

gevolgen kan ontstaan. Om dit risico te vermijden moeten 

potentiële gevaarlijke plaatsen zo nauwkeurig mogelijk wor-

den geïdentificeerd. 

Schimmelgevaar exacter herkennen –  
met warmtebeeldcamera´s en 
vochtigheidsvoelers van Testo.

Met een warmtebeeldcamera en een draadloze vochtig-

heidsvoeler van Testo lukt u dat professioneel, eenvoudig 

en absoluut betrouwbaar. Dankzij het perfecte samenspel 

van de beide meetinstrumenten berekent u moeiteloos de 

relatieve oppervlaktevochtigheid van muren en plafonds en 

in hoeken en nissen – en ontdekt u schimmelgevaar lang 

voordat zich gevaarlijke schimmel kan vormen. 

Testo
Toepassingsvoorbeeld



www.testo.com

29
83

 6
05

4/
oa

/I
/0

6.
20

17
 –

 W
ijz

ig
in

ge
n,

 o
ok

 v
an

 t
ec

hn
is

ch
e 

aa
rd

, v
oo

rb
eh

ou
d

en
.

De uitdaging.

Of nu aan muren of plafonds of in hoeken en nissen: schim-

mel kan zich overal vormen, waar te veel vocht ontstaat. Tal 

van vochtige plekken kunnen op het eerste oog worden her-

kend – zoals bijvoorbeeld in het geval van waterschade. Er 

zijn echter ook vochtige plekken, die met het blote oog niet 

te zien zijn. Oorzaak daarvan kunnen bijvoorbeeld gebrek-

kige of verkeerde ventilatie of de combinatie van warmte-

bruggen en hoge luchtvochtigheid zijn. In zulke gevallen kan 

het schimmelgevaar alleen met behulp van professionele 

warmtebeeldcamera´s worden beoordeeld.

De oplossing.

Met een warmtebeeldcamera en een draadloze vochtig-

heidsvoeler van Testo maken professionals op het gebied 

van de diagnose van gebouwen verborgen schimmelgevaar 

exact en betrouwbaar zichtbaar. Daarvoor verbindt u ge-

woon de vochtigheidsvoeler via draadloos met de warm-

tebeeldcamera, en zoekt u de ruimte met de camera af op 

door schimmel bedreigde plaatsen. Als u een of meerdere 

kritieke punten aan muren of plafonds heeft geïdentificeerd, 

dan meet u met beide instrumenten gelijktijdig de opper-

vlaktetemperatuur van deze plaatsen en de vochtigheid en 

temperatuur van de omgevingslucht. Aan de hand van deze 

testo 875, testo 885, testo draadloze vochtigheidsvoeler
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waarden berekent de warmtebeeldcamera automatisch de 

relatieve oppervlaktevochtigheid van de betreffende plaats, 

en geeft het schimmelrisico met behulp van een overzich-

telijk verkeerslichtsysteem aan op het display van de ca-

mera. Rood betekent hoog risico, oranje gemiddeld risico 

en groen geen risico. Ten slotte kunt u de bewijskrachtige 

warmtebeelden inclusief vochtigheids- en temperatuurwaar-

den opslaan, om deze met behulp van de toepassingssoft-

ware IRSoft aan de PC te analyseren, te bewerken en op 

basis daarvan een professioneel thermografisch rapport op 

te stellen. Zo biedt u uw klanten een competente en uiterst 

precieze detectie van schimmelgevaar, verhindert u dure 

schade aan materialen van het gebouw en beschermt u de 

gezondheid van de bewoners.

Detectie van schimmelgevaar met Testo – alle voorde-

len in één oogopslag:

•  U maakt schimmelgevaar exact zichtbaar en kunt het 

schimmelrisico betrouwbaar beoordelen

•  U werkt met professionele warmtebeeldcamera´s voor 

gebouwen en met een kwaliteit “made in Germany”

•  U zet uw optreden als professional voor de diagnose van 

gebouwen kracht bij

Meer info.

Meer informatie en alle antwoorden op uw vragen omtrent 

het thema detectie van schimmelgevaar met Testo krijgt u 

van onze experts op (telefoonnummer invoegen) of (e-mail-

adres invoegen).

 

In de set verkrijgbaar: warmtebeeldcamera met toebehoren, vochtig-

heidsvoeler en koffer.

Zo blijft schimmelgevaar nooit nog onder de radar


