
Efter at have testet T-balancer bigNG, har den efterladt et meget positivt indtryk, 
specielt på grund af de mange indstillingsmuligheder. Hvis man sammenligner T-
balancer bigNG med andre blæserstyringer på markedet har den langt flere 
funktioner

Med en pris på ca. 500kr, er der på ingen måde er tale om en billig blæser styring, men man for meget 
for pengene. T-balancer bigNG henvender sig til de entusiastisk, både på grund af prisen, men også 
fordi der er så mange indstillingsmuligheder, at man altid lige kan finjustere en detalje. 

Personligt kan jeg anbefale T-balancer bigNG til alle som ønsker at have en lydløst system uden at 
skulle frygte for at ens temperaturer bliver for høje. 

"Dette produkt er kort sagt det fedeste og bedste produkt jeg har haft æren af at prøve i min tid som 
skribent. Hvis det var muligt ville det få tre af hver af de ”Awards” som vi ind i mellem tildeler her på 
siden. 
Jeg kan ikke anbefale det højt nok, det er simpelthen lige præcist det jeg i mange år har drømt om og 
håbet på at nogen ville udvikle. Det er stadig i starten af måneden, så se at komme ned og bestille et 
eksemplar – eller lav et overtræk, hvis det er nødvendigt. Dette produkt skal man bare have! 
For første gang i vores historie tildeler vi et produkt to awards samtidig - grunden hertil er at vi for 
første gang står med et produkt som opfylder betingelserne for begge awards, men ikke har nogen 
negative punkter der evt. kunne trække lidt ned i bedømmelsen - derfor tildeles the "T-Balancer" vores 
Unique Product award som gives til det første produkt vi ser med en helt ny teknologi, som langt 
overgår tidligere teknologier på markedet. 
Og da denne award slet ikke er dækkende for vores begejstring tildeles også vores Editors Choice som 
gives til produkter, som udmærker sig på alle områder, og stort set ikke har nogle negative sider. 
Det er også den højeste udmærkelse et produkt kan opnå på Hardware-Test.dk, og det betyder at 
produktet har vores højeste anbefaling. 
Herudover må vi sige at vi mener at dette produkt er verdens mest avanceret og innovative 
blæserstyring og vi mangler ord der til fulde kan give produktet de roser med vejen, som det rettelig 
bør have."

Analogue sensor hub:

"Med muligheden for at tilslutte 6 små analoge sensorer, der kan monteres langt tættere på 
varmekilder end de originale digitale sensorer, to indgange til flowmålere samt den nærmest geniale 
hardware-baserede lukningsfunktion har mCubed lagt op til endnu et rigtig godt produkt. 
Nu mangler vi bare at de får kodet styreprogrammet færdigt så vi kan se om det endelige produkt 
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også lever op til de store forventninger!"

Attenuator:

"Hvis du har klikkende eller brummende lyde fra din blæser som ikke kan løses ved at montere den lidt 
anderledes, f.eks. med vibrationsdæmpende ophæng, er der en rimelig chance for at TBAN-YA vil 
kunne hjælpe markant - men er du uheldig giver det kun en ubetydelig ændring. 
Så alt i alt er det ikke nogen mirakelopfindelse, men det kan sikkert for nogle lige være prikken over 
i'et. Om ikke andet kan den jo fint anvendes blot som Y-fordeler."

T-Power:

"This power supply is a splendid choice if you’ve got a T-Balancer and you’d like to control and monitor 
the fan noise and temperature in your power supply. 
Visually it’s not impressive, but it’s got cool, innovative and useful(!) features."

"We have to admit that this fan controller really surprised. The idea of using a microcontroller to 
enable not only fanregulation but also monitoring works really well. It gives a possibility to run the 
fans at a much reduced speed without the risk of them stopping. Unfortunately we haven’t had a 
chance to test it with a T-balancer and all settings has therefore been through hardware. We expect 
that tuning through software makes it a lot easier to get it exactly the way it is wanted.

Another thing which really sets this controller apart is the high output. 100 W is more than enough to 
control a water pump. So if you have a 12V pump which doesn’t need a full 12V this controller would 
be a great addition. Unfortunately we haven’t had the chance to test with a pump and therefore cannot 
say anything about this combination"
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