
iBros: Pomiary, badanie i regulacja instalacji
HVAC – urządzenia pomiarowe do
wentylacji/klimatyzacji

Związane z etapem regulacji nowo tworzonych oraz modernizowanych instalacji HVAC precyzyjne i
niepodważalne pomiary mają ogromny wpływ na poprawne działanie tych instalacji w budynku z
maksymalną efektywnością oraz pewność poprawności wykonania działania. Pomiary takie
dokonywane wielu etapach np. badania problemów, ich identyfikacji oraz rozwiązania problemów i
kontroli końcowej.

 

iBros technic – bezpośredni autoryzowany dystrybutor TSI Incorporated w Polsce oferuje pełną gamę
urządzeń do testowania i regulacji instalacji HVAC - w szczególności dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji - które używane przez instalatorów poprawiają energooszczędność elementów
składowych instalacji oraz wpływają na komfort użytkowników budynków.

 

Systemy HVAC zainstalowane w budynku bezpośrednio po montażu zazwyczaj nie pracują na
parametrach zgodnych ze specyfikacją projektową. To samo dotyczy instalacji które pracowały już na
obiekcie przez długi czas. Dostosowanie systemu do specyfikacji projektu wymaga pomierzenia
odpowiednich parametrów oraz regulacji urządzeń sterujących - zrównoważenia całkowitego
przepływu powietrza w instalacji/budynku.

 

Celem metody zrównoważenia przepływu jest spełnienie wymagań komfortu użytkownika, uzyskanie
parametrów zgodnych ze specyfikacją projektową dla instalacji HVAC, wydłużenie okresów pomiędzy
przeglądami, poprawa oszczędności energii i zapewnienie wydajnego działania. Te wszystkie
elementy dają wymierne korzyści zarówno użytkownikowi końcowemu jak i właścicielowi.

 

TSI produkuje szeroką gamę profesjonalnych urządzeń stosowanych w procesie równoważenia
instalacji. Uwzględniając nasze wieloletnie doświadczenie w dystrybucji urządzeń pomiarowych,
analizę wielu mark urządzeń pomiarowych, w przypadku tych modeli wraz z producentem TSI
możemy gwarantować wysoką jakość, wytrzymałość i niezawodne działanie dostarczanych urządzeń
– cechy niezbędne do przeprowadzanie efektywnych pomiarów w branży HVAC. Jest to
niezmierni ważne dla profesjonalnych firm zajmujących się pomiarami hvac, badaniem i regulacją
instalacji wentylacji, klimatyzacji (systemów hvac).

 



 

 

Poznaj wybrane, profesjonalne urządzenia do badania i regulacji instalacji
HVAC marki TSI Incorporated z oferty iBros technic:

 

BALOMETR – AccuBalance 8380
• Ergonomiczny kształt i ultra lekka konstrukcja
• Automatycznie wykrywa i wyświetla kierunek
przepływu
• Kompensacja ciśnienia wstecznego
• Dostępne różne rozmiary kapturów
pomiarowych
• Odczepiany cyfrowy precyzyjny
mikromanometr
• Pomiar dla warunków aktualnych i
standardowych - wbudowany pomiar ciśnienia
atmosferycznego i temperatury
• Zawiera prostownicę przepływu Swirl X do
pomiaru wydatku nawiewników wirowych
• Certyfikat kalibracji w zestawie
• Więcej » www.balometr.pl

http://www.balometr.pl/


MIERNIK WIELOFUNKCYJNY – VelociCalc
9565-P
• Doskonała dokładność i powtarzalność
pomiaru prędkości powietrza i innych
parametrów
• Wbudowany przetwornik różnicy niskich
ciśnień
• Wbudowany pomiar ciśnienia
atmosferycznego oraz wejścia dla 2 termopar
• Łatwa obsługa i konfiguracja
• W zestawie oprogramowanie TrakPro i
LogDat2TM

• Opcjonalne wymienne sondy pomiarowe
„smart” m.in. do pomiaru VOC/LZO (lotnych
związków organicznych pbb, ppm), koncentracji
CO2, wilgotności względnej, temperatury oraz
wielofunkcyjne i anemometryczne sondy
skrzydełkowe i cieplnooporowe
• Certyfikat kalibracji dla wszystkich
mierzonych parametrów
• Więcej » www.anemometry.pl

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY –
VelociCalc 5725
• Połączenie wysokiej jakości wykonania, jego
dużych możliwości pomiarowych oraz komfortu
obsługi
• Sonda skrzydełkowa o średnicy 100 mm
• Obliczanie przepływu powietrza (wydatku)
• Dostępny wysięgnik teleskopowy o długości
90 cm
• Dostępny zestaw stożków pomiarowych
• W zestawie z certyfikat kalibracji
• Więcej » www.anemometry.pl

BEZPRZEWODOWE ROZWIĄZANIA
POMIAROWE AIRPRO – AP500 i AP800
• Najnowsze bezprzewodowe rozwiązanie
pomiarowe do regulacji wentylacji i pomiarów
parametrów powietrza
• Bezprzewodowy mikromanometr (AP800) i
miernik prędkości powietrza (AP500)
• Spory wybór sond pomiarowych do miernika
AP500
• Oprogramowanie AirPro Mobile dostępne w
trzech konfiguracjach dobranych do potrzeb
użytkownika
• Wbudowana intuicyjna aplikacja pomiarów
metodą „Równych powierzchni” oraz
„Trawersacji przekroju”
• Platforma AirPro® pozwala na jednoczesne
podłączenie, aż sześciu (6) sond pomiarowych
• Więcej » www.anemometry.pl/airpro/

http://www.anemometry.pl/produkt/wielofunkcyjny-miernik-velocicalc-tsi-numer-9565/
http://www.anemometry.pl/produkt/velocicalc-5725/
http://www.anemometry.pl/airpro/


   

Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem profesjonalnych urządzeń pomiarowych TSI
Incorporated w Polsce: 

iBros technic

KR +48 12 37 67 051

WA +48 22 20 35 086

email: biuro@ibros.pl

www.iBros.pl

www.anemometry.pl

www.balometr.pl

KONTAKT

iBros technic 

E-mail: info@ibros.pl

WWW: www.termowizja.ibros.pl

Tel: +48 12 376 70 51
Fax: +48 12 376 70 52
Adres:
Fredry 2
30-605 Kraków
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