
Ventilatielucht is een gratis warmtebron die het hele 
jaar door beschikbaar is. Een Ventilatiewarmtepomp 
gebruikt de afgevoerde lucht als duurzame warmte-
bron voor verwarming en warm tapwater. 

De cursisten van het Bosch Nefit trainingscenter worden 

opgeleid om slim om te gaan met energie. Gerard Brommer, 

productmanager van Nefit Ventiline Ventilatiewarmtepompen 

verteld: ”In ons trainingscenter leren wij de cursisten het belang 

van bewust omgaan met duurzame energie maar ook hoe we 

daar winst mee kunnen maken. Bijvoorbeeld met het benutten 

van gratis ventilatielucht. De Testo 417 trechterset wordt  ge-

bruikt  bij trainingen van de Ventiline om de cursisten te laten 

zien hoeveel lucht er wordt afgezogen Met dit gegeven kunnen 

zij de installatie inregelen”. Een effectief hybride systeem dat 

tot 30% energie bespaart. Voor woningen met mechanische af-

voer van ventilatielucht is dit de meest kostenefficiënte 

duurzame oplossing

Testo werkt graag en veel samen met trainingscenter, tenslotte 

zijn dat onze klanten voor de toekomst. De Testo 417 trech-

terset hebben wij kosteloos geschonken aan het Bosch Nefit 

trainingscentrum. Zij kunnen daarmee hun cursisten opleiden 

en wij mogen gebruik maken van de fantastische cursusruimte 

voor bijvoorbeeld trainingen aan verwarmingsinstallateurs. 

Een win-win situatie.

Een effectief hybride systeem dat tot 30% energie bespaart. 

Voor woningen met mechanische afvoer van ventilatielucht is 

dit de meest kostenefficiënte duurzame oplossing.

Gratis warmtebronnem slim gebruiken: 
Bosch Nefit trainingcentrum laat zien hoe
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Over testo.

Applicatievoorbeeld testo 417

Be sure.
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 uitge-

lezen 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 compe-

tente leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw 

proces. Of u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat func-

tioneren of de voedselveiligheid moet borgen.

Met Testo kan u de kwaliteit van uw producten of uw dien-

sten verbeteren en spaart u tijd en geld. En altijd wanneer 

u een keuze moet maken kan u vertrouwen op de kwaliteit 

van Testo.

Be sure. Testo.


