
AKOESTISCHE METINGEN

Wij meten onder meer:

Luchtgeluid

Contactgeluid

Lawaai van technieken

Geluidsisolatie gevel

Nagalm

Onze kracht: state of the art materiaal  
(voor snelle en efficiënte metingen) en onze flexibiliteit  
(ook nacht- en weekendmetingen mogelijk)

METINGEN VAN VENTILATIESYSTEMEN

Debietmetingen:  
van particuliere tot tertiaire gebouwen

Metingen van 
kanaal(lucht)dichtheid  
van ventilatiesystemen  
(Klasse A, B, C en D).

Testing

Dé partner voor al je 
luchtdichtheidstesten!

Pionier, expert en referentie voor heel België!  
Geen uitdaging is ons te groot of te moeilijk.  
Voor genormeerde testen in binnen- en buitenland.  
Ondersteuning en advies op de werf. 

LUCHTDICHTHEIDSMETINGEN 
(BLOWERDOOR)

Voor alle projecten: 

Klein en (zeer) groot 

Residentieel en tertiair 

Eenvoudig en complex/gespecialiseerd  
(tot cleanrooms, datarooms, logistieke centra, 
woontorens, kantoren, …) 

Algemene-, tussentijdse en detailmetingen. 

Praktijkgericht advies & begeleiding  
aan werf- en projectleiders, architecten en 
studiebureaus, vanaf de beginfase van een project

Uitgebreide lekopsporing (met behulp  
van rook & thermografie)

THERMOGRAFIE
Voor metingen van energieverlies en koudebruggen 
bij gebouwen, bouwdelen, technieken,…

Betrouwbare metingen van  
luchtdichtheid (Blowerdoor), akoestiek,
energieverlies en koudebruggen (thermografie),   
debiet en kanaaldichtheid van ventilatiesystemen. 



+32 15 62 39 35
testing@isoproc.be
www.blowerdoor.be 

Laat ons je  
gebouw testen

Vraag een offerte  
voor de aankoop/huur 

van materiaal

Testing

VERKOOP BLOWERDOOR-MATERIAAL

Als Belgische importeur van Minneapolis BlowerDoor  
kunnen luchtdichtheidstesters bij ons terecht voor de aankoop  
van premium Blowerdoor-toestellen en -toebehoren.

Verzendingen zijn mogelijk in heel België.

Afhalen is mogelijk in Vlaanderen (Hombeek - Mechelen)  
en Wallonië (Achêne – Ciney)

JARENLANGE EXPERTISE

De specialisten van ISOPROC voeren al meer dan 20 jaar 
(luchtdichtheids-)metingen uit en zijn er dus bij vanaf het prille 
begin. Meer zelfs: van de eerste 30 passiefwoningen in België 
werden er meer dan 20 door ons getest.

Daardoor bouwden we veel kennis op via metingen 
van appartementen, huizen, scholen, gevangenissen, 
luchthavengebouwen, zwembaden, zorgcentra, logistieke centra, 
bunkers, woontorens, kantoorgebouwen, winkels, datarooms,…

Zo komt het dat wij ook betrokken zijn bij de opleiding 
van nieuwe Blowerdoortechniekers en zetelen we in de 
gebruikersgroepen rond regelgeving omtrent luchtdichtheidstesten.

VERHUUR TOESTELLEN

Wij beschikken over het grootste aantal BlowerDoorSets in België  
en state-of-the-art meetapparatuur voor akoestiek, thermografie  
en ventilatiesystemen. Deze grote verzameling van 
meetapparatuur en toebehoren stellen we graag 
ter beschikking voor verhuur.

Verzendingen zijn mogelijk in heel België.

Afhalen is mogelijk in Vlaanderen (Hombeek - Mechelen)  
en Wallonië (Achêne – Ciney)

Dus wees gerust,  
je bent in goede handen.


