THEMA | Meetapparatuur

Het meten van bouwakoestiek (binnenmeting).
Tekst: Chris Elbers

Buitenmeting met een geluidsmeter.

Vibration Monitoring Terminal
(meten van grond trillingen).

Beeldmateriaal: Brüel & Kjær

NAUWKEURIG METEN = ZEKER WETEN
Het efficiënt en nauwkeurig meten van geluid en trillingen vereist zowel een uitgebreide expertise als eersteklas apparatuur. In de Benelux voorziet ENMO Sound & Vibration Technology sinds 1996 een gevarieerde klantenkring van uiteenlopende kwaliteitsproducten, waarmee meten definitief weten wordt.
Zo divers als de door ENMO geboden meetapparatuur is, zo uiteenlopend zijn
de toepassingen waarvoor de geleverde producten kunnen worden ingezet. “Elk
meetvraagstuk staat op zichzelf en vraagt dus om een specifieke oplossing”,
zegt Anneke Teheux, die binnen het van oorsprong Belgische bedrijf zowel
de functie van sales support coördinator Nederland als die van marketingen HR-coördinator Benelux bekleedt. “Vandaar ook dat de verkoop van een
product bij ons altijd samengaat met een uitvoerig advies. Of de apparatuur
nu wordt ingezet door bijvoorbeeld milieuhandhavers, politie, productontwikkelaars of in de bouwsector; een tak van sport waarbinnen geluid en trillingen
als gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving steeds vaker moeten worden
gemeten. Een ontwikkeling waarop we met een door Brüel & Kjær ontwikkelde
state of the art Vibration Monitoring Terminal alert anticiperen.”

‘Elk meetvraagstuk vraagt om een
specifieke oplossing’

KLASSE 1
Het streven naar maatwerk krijgt bij ENMO met een hoogwaardig en innovatief
productenpakket een extra dimensie. “Wat betreft het meten van geluid- en trillingen leveren we uitsluitend de apparatuur van Brüel & Kjær Sound and Vibration
Measurements. Daarnaast verzorgen we namens Brüel & Kjær Vibro de verkoop
van machineconditiebewakingsapparatuur en safety monitoring”, aldus Teheux.
“Stuk voor stuk Klasse 1-producten, die we met een veelzijdig dienstenpakket een
vervolg geven. Want ook voor advies, service & support, opleidingen en zelfs het
kalibreren van meetapparatuur klop je altijd met succes bij ons aan.” ❚
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