
Hőkamerák alkalmazása 
 
Elektromos rendszerek vizsgálata 
 
A termográfia, mint érintésmentes diagnosztika, kiválóan alkalmas villamos berendezések rendellenes 
működéseinek detektálására, csatlakozások és kötések felülvizsgálatára. Egy hőkép alapján 
következtetések vonhatók le az elektromos rendszer működésére, az alkatrészek elhasználódottsági 
fokára vonatkozóan, valamint egyszerűen és gyorsan megtalálhatók a kritikus túlmelegedések, elkerülve 
ezzel az esetleges tűzkárokat.  
 
A villamosiparban a hőkamerás mérésekre szabványelőírások nem léteznek, irányelvek viszont igen. A 
mérések nagy része az összehasonlítás elvére épül, tehát a normál működési kondíciókhoz képest lehet 
vizsgálni a hőmérséklet eltéréseket és ezek alapján következtetni a rendellenes működés okára. Az 
összehasonlítás alapja lehet már meglévő hőkép vagy hőkép adatbázis a vizsgált egység korábbi 
állapotáról, megfelelő működéséről – itt érdemes kiemelni a dokumentáció jelentőségét – vagy hasonló 
körülmények között működő alkatrész is lehet alapja a viszonyításnak. Ezek mellett természetesen a gyári 
hőmérséklettűrések figyelembe vétele is nagy jelentőséggel bír. A felfedezett hőmérséklet különbségekre 
vonatkozóan, a különböző irányelvek sürgősségi osztályokat különböztetnek meg annak megfelelően, 
hogy mekkora a hőmérséklet különbség (∆T), egyben viszont megegyeznek, ha hőmérséklet emelkedést 
tapasztalható, akkor azt annak mértékétől függetlenül érdemes felülvizsgálni, mert a esetleg nagyobb 
terhelés esetén már veszélyforrás lehet. A NETA (International Electrical Testing Association) például 
azonnali beavatkozást javasol, ha hasonló villamos alkatrészeknél - azonos körülmények és terhelés 
mellett – a ∆T elérte 15 °C-ot illetve, ha az alkatrész és a levegő hőmérséklete között a ∆T 40 °C fölé 
emelkedett. Természetesen léteznek árnyaltabb részletesebb irányelvek is, illetve a felhasználók 
tapasztalataik alapján is kialakíthatják saját tűrési osztályaikat. A hőkamerás mérések kvalitatív jellegétől 
függetlenül – természetesen a biztonsági előírások betartása mellett – az infra méréstechnikai alapelvek 
betartása is fontos. 
 
Háromfázisú rendszerek vizsgálata 
A háromfázisú rendszerek vizsgálata termográfia segítségével egyszerűen elvégezhető, a fázisok közötti 
kiegyensúlyozatlanság vagy túlterhelés, azonnal megmutatkozik a hőképen. A nem egyenletes terhelést 
probléma is okozhatja: csatlakozási hibák, feszültség aszimmetria vagy például a háromfázisú motor 
szigetelési hibája. Már kisebb feszültség aszimmetria is hibás működéshez vezethet, a kimeneti 
feszültség csökkenése, motorok vagy egyéb háromfázisú berendezések nyomatékának csökkenését 
vonják maguk után és ez előbb utóbb hibás működéshez vezethet. A nem egyenletes terhelés a 
biztosítékok tönkremenetelét is eredményezheti. A hibák megállapításakor az alkatrészek, csatlakozási 
pontok vizsgálatánál a kiugró hőmérsékleti értékekre kell figyelni és különböző terhelési viszonyok között 
vizsgálni a kritikus pontokat. Ideális esetben üzemi körülmények között, eltávolított burkolatok mellett, 
teljesen felmelegedett egyensúlyi állapotban érdemes a vizsgálatot végezni min. 40% terhelés mellett, 
mivel így valósíthatók meg leginkább az üzemi körülmények. Azonos terhelés mellett kb. azonos 
hőmérsékleti értékeket kell kapnunk, nem egyenletes terhelés esetén pedig általában a leterhelt fázis(ok) 
magasabb hőmérsékletű(ek), viszont az aszimmetrikus működés, túlterhelés vagy a nem megfelelő 
csatlakozások is hőmérséklet-emelkedést vonnak maguk után. Nem működő vagy kisebb terhelésű fázis, 
alkatrész esetén pedig általában alacsonyabb hőmérséklet tapasztalható. Természetesen ez a vizuális 
diagnosztikai eszköz használata sem nélkülözi a szakmai tudás mellett a villamos műszerek meglétét, 
mivel a hiba feltárása után a konkrét probléma megállapításához már szükség van rájuk. Összefoglalva a 
hőkamerás diagnosztika megkönnyíti a hibák érintésmentes detektálását, dokumentálását és elemzését. 
 
testo 875-1i hőkamera 
A testo 875 hőkamera segítségével megbízhatóan és gyorsan ellenőrizheti a villamos vagy elektromos 
alkatrészek túlmelegedéseit vagy akár egy épület gyenge pontjait. 
 
Tulajdonságok: 
- 160 x 120 pixel felbontással 
- Termikus érzékenység <50mK 
- Nagy látószög a 32°-os objektívvel  
- Automatikus Hot-/Cold Spot felismerés 
 
 
testo 885 professzionális hőkamera 
A kiváló felbontásnak köszönhetően a testo 885 hőkamera lehetővé teszi, hogy már a legkisebb 
energiaveszteségek is kimutathatók a hőképen, valamint egyszerűen láthatóvá válnak az ipari 
berendezések túlmelegedései is. Kinyitható és elforgatható kijelzővel és markolattal rendelkezik,  
ezzel megkönnyítve a felületek, berendezések vizsgálatát. 



Tulajdonságok: 
- 320 x 240 pixel felbontással 
- Panorámakép funkcióval 
- Termikus érzékenység <60mK 
- Nagy látószög a 32°-os objektívvel 
- SiteRecognition technológia 
- SuperResolution: 640 x 480 pixel felbontás 

     

További információk: www.testohokamera.hu   

Koczka Péter  koczka@testo.hu  
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