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A Laboratórium tevékenységi köre:
Általános épületfizikai mérések, monitoring rendszerek telepítése
Nagy tapasztalatokkal helyszíni és laboratóriumi ellenırzı
méréseket, adatgyőjtéseket végzünk az alábbi fizikai
mennyiségek vonatkozásában:
−
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hımérséklet (levegı, felületi)
relatív páratartalom
hıáram (a felület 1 m2-rén áthaladó teljesítmény)
globális sugárzás mérése piranométerrel
nyomás (abszolút, differenciális)
levegı minıség (CO2)
légsebesség
hıátbocsátási tényezı (u – értéke épülethatároló szerkezeteken)
anyagnedvesség (mintavételes, elektronikus módszerek)
hıérzet (számítógéppel rögzítetten)

Az egyes monitoring feladatokhoz egyedi hardver- szoftver komponenseket készítünk,
a feladatok maximális ellátása céljából.
Hıvezetési tényezı (λ
λ - meghatározása)
TLP 300 típusú berendezés áll rendelkezésre anyagok
hıvezetésének meghatározására, amely eleget tesz a DIN
52612, DIN EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939
elıírásoknak
Mérési módszer:

mérés peremvédett főtılapos kamrával.

Méréstartomány:

a minta vastagságának függvényében
(min:0.01-max:2.0 W/mK)

Minta mérete:

vastagság a hıvezetı képesség függvényében 20-80 mm
szélesség x mélység min: 100 x 100mm – max: 300 x 300 mm
közötti érték.

A minta átlagos hımérséklet tartománya:
a minta vastagság és a hıvezetı képesség függvényében 0-60 °C

Komfort index vizsgáló rendszer (hıérzeti mérések)
Különbözı szenzorokkal (hımérséklet, légmozgás,
levegı nedvességtartalma, embert érı hısugárzás)
felépített mérırendszer, amely figyelembe veszi a
munkaintenzitás és a ruházat paramétereit is.

A PMV érték meghatározása, hogy az adott körülmények esetén az emberek
többségében milyen hıérzet, ún. termikus komfortérzet alakul ki. A PMV egy dimenzió
nélküli mérıszám, melynek értékei egy olyan (eredetileg) -3-tól +3-ig terjedı skálán
mozognak, melyen a 0 érték jelzi a neutrális (semleges) állapotot. Ezt a komfortos
állapot, melyet a dán FANGER professzor több száz résztvevı segítségével kivitelezett
klíma-kamra kísérleteire alapozta.

Klímakamrás mérések
A kamra alkalmas hımérséklet és páratartalom szabályozására térben és idıben

A hımérséklet: -40°C ÷ +180°C -,
a páratartalom 20 ÷ 95 % tartományban állítható,

Páratartalom stabilitás: ±3%
Hımérséklet stabilitás: ±0,5°C

100 literes teszt-tér

Vezérlı és adatgyőjtı szoftverrel rendelkezik

Hıkamerás mérések:

-

épületdiagnosztikai mérések
falszerkezetek állapot felmérése
hıhidak keresése
szivárgások tömítetlenségek keresése
padló, ill. falfőtés vezetékek helyzetének meghatározása
csı, berendezés szigetelések vizsgálata
elektromos, elektronikus berendezések hiba vizsgálata

A hıképek kiértékelését professzionális csapat végzi, több évtizedes tapasztalattal.

Laboratóriumi kemencés kezelések, mérések
A kemence bármilyen hıkezelésre alkalmas, amely normál atmoszférában elvégezhetı
-

Hıállóság
laboratóriumi hamvasztás
kerámia izzítás
Kisebb munkadarabok hıkezelésére
hıtechnikai mérések

Mőszaki adatok:
maximális hımérséklet: 1200°C
Belsı hasznos tér:
szélesség: 250 mm
magasság: 250 mm
mélység:
500 mm
Felfőtési idı 1100°C-ra (üresen) : 90 perc

Referencia munkáink:
Helyszíni monitoring rendszerek

Depónia hı hasznosítás - kutatási projekt

Növényárnyékolók szerepe – éves monitoring

Beépített ablak ellenırzés célú hıátbocsátási tényezı mérés

Hıérzet mérése:

Légmennyiség ellenırzés

Festékbevonat emissziós tényezı mérése:

Hıkamerás mérések:

Keverıdob szigetelés mérése:

Falszárítás és főtıpatron ellenırzés:

Templom, padlófőtés ellenırzése:

Falfőtés csıvezeték felderítése:

Hıhíd problémák, filtráció diagnosztizálása:

Egyedi mérı és vezérlıegységek kivitelezése:

