
Ipari és villamos berendezések termográfiai ellenőrzése
Kézreálló, 50 Hz képfrissítésű, strapabíró mobil hőkamerák akciós áron!
Miért 50 Hz? A fényképezéssel kapcsolatosan ismert tény, hogy csak egy nyugodt kezű fényképész képes
még 1/60-as zársebesség (= 60 Hz) mellett is bemozdulás nélküli fényképek készíteni állvány nélkül. Mi
ügyesség kell  akkor ahhoz, hogy egy 15 Hz-es vagy akár csak 9 Hz-es hőkamerával kézben tartva
bemozdulatlan hőképeket rögzítsünk? Ehhez akár 30 ... 40 ms-on keresztül mozdulatlanul kellene tartanunk
a  hőkamerát,  ami  teljes  képtelenség!  Kézből  tehát  csak  olyan  hőkamerákkal  lehet  biztonságosan
bemozdulás-nélküli hőképeket készíteni, melyek legalább 50 Hz képfrissítéssel
rendelkeznek.

Villamos és ipari berendezések termográfiai felméréséhez még néhány további tulajdonságot is célszerűnek
tartjuk kiemelni: a szükséges geometriai felbontás eléréséhez lehessen megfelelő optikákat kapni hozzá, leg-
jobb ha cserélhetőek is. Legyen ezen túl fénykép és hőkép egymásra vetített képmegjelenítés, kézreálló és
strapabíró kivitel, hőkép és hőképsorozatok tárolása kivehető memóriakártyán és könnyen cserélhető -
bárhonnan beszerezhető - ceruzaelemes (akkumulátoros) táplálás. Mindezt tudják az EasIR hőkamerák!

Hőképek és képsorozatok hatékony kiértékeléséhez a német Infratec cég IRBISHőképek és képsorozatok hatékony kiértékeléséhez a német Infratec cég IRBIS®®3 és IRBIS3 és IRBIS®®3 plus3 plus
professzionális termográfiai kiértékelő-szoftverek mostantól az EasIR hőkamerákhoz is kaphatók! professzionális termográfiai kiértékelő-szoftverek mostantól az EasIR hőkamerákhoz is kaphatók! 

A hőkamerás mérésekhez szükséges szakmai tudást a termográfiai tanfolyamainkon szerezheti:

  Ipari és villamos termográfia          Aktív termográfia (anyagvizsgálat)
  - professzionális, egynapos tanfolyam           - professzionális, egynapos továbbképzés
  - ipari és villamos berendezések mérései           - átfogó elmélet, többféle alkalmazás
    részletes elmélete és gyakorlata           - gyakorlati mérések, kísérletek
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http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/villamos-es-ipari-berendezesek-termografia-1-napos
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Egyedülállóan professzionálisprofesszionális hőkamerák

VarioCAM HD 3,15 millió képponttalVarioCAM HD 3,15 millió képponttal
Fénykép-felbontású hőképek készítése már  nem álom,  hanem valóság:  a  német  Jenoptik
GmbH  világújdonsága  -  a  VarioCAMTM HD  hőkamerácsalád  -  3,15  millió  pixeles  hőkép-
felbontással  rendelkezik!  Az  egyedülállóan  nagy  képfelbontáson  túl  kitűnő  termikus
érzékenység és nagyon gyors képfelvétel is jellemzi ezt a professzionális hőkamerát, mely a
könnyűfémes tokozásának köszönhetően ráadásul a legstrapabíróbb hordozható hőkamerák
közé sorolható! Ezáltal a hőkamera ideális mérőeszköz épület-termográfiához, gépészeti és
villamos termográfiához, kutatás/fejlesztési és technológiai mérésekhez, valamint roncsolás-
mentes anyagvizsgálatokhoz. Egy igazán profi eszköz professzionális termográfusoknak!

A VarioCAMTM HD hőkameracsalád legfontosabb jellemzői 

 4. generációs hűtés-nélküli mikrobolométer érzékelő (7,5 ... 14 µm)
 extra nagy képfelbontás: 1024 x 768 képpont

      + mikro-scan eljárás: 2048 x 1536 képpont (valódi mérés, nem interpoláció!)
 gyors hőkép-felvétel, akár 240 Hz képfrissítéssel (1024 x 96 képpont)
 magas termikus felbontás: <30 mK (30 °C-on)
 széles hőmérséklet-tartomány:  -40°C-tól 1200 °C-ig (opció: 2000 °C-ig)
 beépített vizuális kamera (8 Mpixel) kompozit kép- és videómegjelenítéssel
 beépített lézermutató, digitális hangrögzítő és GPS-interfész
 sok automatikus funkció (pl. autófókusz, riasztás, tárolás)
 vezetékes és vezeték-nélküli (WIFI) távvezérlés és adatátvétel
 opciós optikák nagy választékkal: nagy látószögű ill. teleobjektívek, előtétlencsék
 magyar nyelvű professzionális termográfiai kiértékelő PC-szoftver

További információkért forduljon hozzánk bizalommal!
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BlowerDoor légtömörség-vizsgáló rendszer

Ami Németországon már kötelező előírás az épületek
energetikai tulajdonságai bevizsgálása 
szempontjából, Magyarországon is előbb-
utóbb bevezetésre fog kerülni: az épületek 
légtömörségének ellenőrzése BlowerDoor 
módszerrel. Ugyanis a határoló épületele-
mek (falak, tető, nyílászárók) hővezető-
képessége által okozott veszteségen túl a
nem kívánt légcsere eredményezi a leg-
nagyobb energiaveszteséget!  Nem is be-
szélve a kényelmi tényezők (pl. hőérzet) 
csorbulásáról, ha éppen "huzatos" az épület. 

A BlowerDoor vizsgálat:

• képet ad az épület lég-
szigetelési állapotáról

• feltár rossz illesztésű
vagy rosszul záró 
nyílászárókat

• kimutat hibás
falbekötéseket

• alkalmas szellőztető 
rendszerek ellenőrzésére
és minősítésére

Ajánljuk minden tisztelt érdeklődőnek a következő termográfiai tanfolyamokat is:

  Termográfiai alaptanfolyam       Épület-termográfiai tanfolyam
  - professzionális, háromnapos tanfolyam       - professzionális, egynapos továbbképzés
  - átfogó elmélet, többféle alkalmazás       - épület-termográfia mérések részletesen
  - gyakorlati mérések, kísérletek       - épület-felmérési gyakorlat

Jelentkezzen! Szeretettel várjuk a tanfolyamaink résztvevői között.
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BlowerDoor rendszer
- szállítható, szabályozott ventilátor 
  nyomásmérő-regisztráló műszerrel
- 35 ... 7200 m3/h térfogatárm, 
  50 Pa nyomáskülönbség
- szerelőkeret nyílásokhoz 
  0,70 x 1,30 m  ...  1,14 x 2,40 m
- szabvány / előírás: EN 13829

http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/epulet-termografiai-tanfolyam-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/termografiai-alaptanfolyam-3-napos
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