
Klimaatcontrole voor musea. 

Voor een optimaal collectiebehoud is het van belang dat 

klimaatcondities goed gecontroleerd worden. Temperatuur 

en luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op de collectie 

Afhankelijk van het materiaal zijn omstandigheden voor de 

ene collectie optimaal, en voor een andere schadelijk. Waar 

bijvoorbeeld licht of schadelijke stoffen zich vaak redelijk 

eenvoudig laten reduceren, is dit voor de temperatuur en 

luchtvochtigheid vaak veel lastiger.

Museum speelklok.   

Om de muziekinstrumenten spelend te houden zijne opti-

male klimaatcondities essentieel. Temperatuur en vocht 

worden continue gecontroleerd en vastgelegd

Museum speelklok: Het vrolijkste museum 
van Nederland!

Testo klimaat monitoring 
bij musea

Zelfspelende muziekinstrumenten 
gemonitord door Testo



Testo dataregistratie in musea

In Museum Speelklok zijn vrolijke zelfspelende muziekin-

strumenten te zien en te horen. Carillonklokken, speeldozen, 

pianola’s, orchestrions, straat-, kermis- en dansorgels 

zijn   allemaal te vinden in het museum. En daarom is het in       

Museum Speelklok nooit stil!

Om de uitgebreide en unieke collectie van Museum Speelklok 

te kunnen bewaren, voor zowel de huidige als toekoms-

tige generaties, zijn de omstandigheden waarin de collectie 

zich bevind essentieel. Met de testo 175H1 datalogger voor     

temperatuur en relatieve vocht worden de klimaatcondities 

in het museum , de expositieruimtes, depot en renovatie      

werkplaats constant in de gaten gehouden. 

Energiebesparing, archieven, opgeslagen goederen, een 

comfortabel binnenklimaat creëren. Zonder het analyseren 

van de temperatuur en relatieve vocht kan de optimale 

situatie niet bereikt worden. De testo 175 H1 is ontworpen 

om betrouwbaar langdurige metingen uit te voeren en de       

cruciale meetwaarden voor u te loggen.

Noten voor de draaiorgels
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Over testo.

Testo dataregistratie in musea

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.

.


