
SBS 5001
Vyvažovací měřící
přístroj 

Přístroj SBS5001 patří do nejvyšší řady našich přístrojů 
pro vyvažování hydronických soustav. Přístroj doporuču-
jeme uživatelům řešícím nejsložitější problémy při vyva-
žování hydronických soustav. Přístroj je navržen pro 
měření a vyvažování otopných i chladících systémů.

SBS5001 zobrazuje a zpracovává měřená data prostřed-
nictvím uživatelské aplikace ve vašem chytrém telefonu. 
K mobilnímu zařízení je možné připojit dvě měřící jednot-
ky SBS5001 a využít metodu proporcionálního vyvážení 
měřené soustavy.
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Oddělená měricí jednotka, zpracování naměřených hodnot v mobilním zařízení s OS Android

Bezdrátová komunikace mezi všemi částmi měřicího přístroje

Velmi přesné měření díky diferenčnímu senzoru tlaku a 24 bitovemu zpracování měření

Hydraulický nulovací obvod senzoru pro přesné měření velmi malých diferenčních tlaků

Externí teploměr PT100 pro měřicí jednotku

Proporcionální vyvažovací metoda

Práce s projekty, jednoduché topenářské výpočty

Nezávislý programovatelný záznamový režim měřicí jednotky

Napájeno dobíjecí Li-Ion baterií

Uživatelský příjemný ovládací program

Vícejazyčné prostředí

Rozsáhlá databáze ventilů vybavená obrázky

Rozsah tlaku
0 - 1000 kPa ~ 0-10 bar 
0 - 2000 kPa ~ 0-20 bar

Max. statický tlak 10 nebo 20 bar

Max. přetlak
1200 kPa ~ 12 bar
2200 kPa ~ 22 bar

Chyba linearity a hysterese 0.15 % rozsahu

Chyba z teploty 0.25 % rozsahu

Vliv statického tlaku ± 200 Pa

Teplota měřeného média - 5 to 90° C

Teplota okolí - 5 to 50° C

Spotřeba

Skladovací teplota -10 to 70° C

Teplotní sonda  Pt 100 digital

Rozsah měřené teploty -20 to 120° C

Chyba měřené teploty ± 1° C

Napájení Li lon battery 3.6 V 950 mAh

Vstupní napětí nabíječky přístroje 100 až 240 V stř.

Interface RF bezdrátový frekvence 868 MHz

Komunikační rychlost 9600 bps

Výkon RF transmitteru 25 mW

Dosah rádia (volné prostranství) až do 30 m

Bezdrátový router 868 MHz frekvence, 500 mW

Počet routerů max. 3

Dosah rádia se třemi routery (vol-
né prostranství)

300 m

Provozní doba Max. 120 hodin

Doba nabíjení 7 hodin

Interface, Standard Bluetooth

Max. počet záznamů Max. 3500

Rozměry (š x v x d) 77 x 19 x 25 mm

Váha 620 g

Krytí  IP 65

Platnost kalibrace 24 měsíců

Smartphone aplikace SBS5001

Počet jazyků 11

Max. počet projektů 20

Max. Počet větví 60

PC interface USB
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