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Kontrolní měřič
Elektronický kontrolní měřič nové úrovně
Nyní s jedinečnou technologií “DSP” ochrany snímače

CBdronic 726 je nejmodernější elektronický kontrolní měřič diferenciálních tlaků

a průtoku vody v systémech HVAC. Široký rozsah možností spojený s data-

bází více jak 2500 ventilů od 49 světových výrobců, dělá z přístroje CBdronic 726 

měřidlo první volby pro všechny kontrolní techniky.

Jednoduchost

9 tlačítek určených pro jednoduchou navigaci umožňuje rychlé a účinné využití 

systému nabídek. Přístroj CBdronic 726 je vybaven volitelným displejem, a to buď 

s podrobným zobrazením všech údajů nebo jednoduchým displejem se zobra-

zením velkými znaky pouze diferenciálního tlaku. Uživatel tak má možnost vybrat si 

nejvhodnější displej podle prováděného měření.

Výhody

Kompaktnost a malá hmotnost umožňuje uživateli efektivně přístroj obsluhovat 

bez potíží při obsluze velkého, těžkého zařízení. Podsvícený displej, nekroutící 

se přívody, rychlospojky a přibližně 20 hodin provozu z běžně dostupných stan-

dardních alkalických baterií PP3. Přístroj CBdronic 726 je dodáván ve vhodném 

přenosném kufříku.

Přesnost

Měřící přístroj CBdronic 726 využívá snímač kalibrovaný v 20 bodech 

a chráněný technologií “DSP”, která umožňuje používat nejvhodnější 

snímače pro rozsahy měření ověřené v HVAC a neoslabené potřebou vy-

bírat ze snímačů určených pro vysoký přetlak, s jejich nízkou přesností 

a rozlišením při nízkých hodnotách dp. Přesnost je lepší, než 1% nebo 

100 Pascalů se systémem tlumení pro další zlepšení spolehlivosti měření na nesta-

bilních systémech.

CBdronic AC6

PŘIHLÁŠENÝ PATENT

C

a

JJJJ

999

sss

ss

z

PŘIHLÁŠENÝ PATENT

ý

přenosném kufříku.

Přesnost

Měřící přístroj CBd

a chráněný techn

snímače pro rozsah

bírat ze snímačů 

a rozlišením při n

100 Pascalů se systém

bilních systémech.

CB 726


