
Wybór kamery
Martin Meyer po raz pierwszy dowiedział 
się o możliwościach termografii w 
2006 roku, podczas różnych prezentacji 
lokalnych firm, kiedy nawet kominiarz 
pochwalił się swoją kamerą termowizyjną. 
„Wtedy te urządzenia były po prostu 
jeszcze zbyt drogie” – stwierdził mistrz 
malarski Martin Meyer. Trochę więc 
potrwało, zanim inwestycja w kamerę 
termowizyjną stała się rzeczywistością. W 
2014 roku ten czas nadszedł. Martin Meyer 
skontaktował się z FLIR i zaprezentowano 
mu dwa modele kamer termowizyjnych – 
kompaktową serię Ebx i wygodną serię T 
z obrotowym obiektywem. Pomimo tego, 
że był zainteresowany serią T o wyższej 
rozdzielczości i bogatszym zakresie funkcji, 
zdecydował się na FLIR E50bx ze względów 
zdroworozsądkowych i ekonomicznych. 

Martin Meyer wybrał mniejszy model, 
który miał szybko zwrócić koszty, nawet 
w przypadku sporadycznego używania. 
Użytkownik szczególnie ceni sobie takie 
funkcje, jak obraz-w-obrazie i dostępną 
w kamerze FLIR E50bx opatentowaną 
funkcję MSX, za której pomocą obraz 
termowizyjny jest uzupełniany o szczegóły 
obrazu widzialnego.

Izolacja elewacji
Jego firma oferuje badania termowizyjne 
przy użyciu FLIR E50bx od stycznia 2015 
r. Słabe punkty budynków i wady izolacji 
można szybko i precyzyjnie lokalizować. 
„Starałem się tłumaczyć zarządcom 
i właścicielom nieruchomości, gdzie 
występują straty ciepła i jakie oszczędności 
moglibyśmy uzyskać dzięki izolacji”. Ale nie 
zawsze byłem w stanie ich przekonać, 
używając samych argumentów. „Obecnie 
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możemy w graficzny sposób przedstawić 
klientowi potrzebę wykonania remontu, 
wykorzystując obraz termowizyjny elewacji. 
Dzięki temu możemy wyraźnie wskazać 
przyczyny wad i udzielić wyczerpujących 
wskazówek na temat potencjalnych 
oszczędności energii”. A najlepsze dla 
klientów jest to, że: Jeśli po takim badaniu 
zdecydują się na zlecenie Malereibetrieb 
Meyer wykonania izolacji cieplnej, 
nie obciążamy ich kosztami badania 
termowizyjnego.

Problemy z pleśnią po odnowieniu 
budynku
Ale Martin Meyer nie używa E50bx tylko 
do izolacji zewnętrznej. „Skupiamy się 
na wnętrzach i współpracujemy w tej 
dziedzinie z kilkoma lokalnymi zarządcami 
nieruchomości. W ciągu ostatnich kilku lat 
coraz częściej pojawiały się problemy z 
pleśnią”. Jako jedną z głównych przyczyn 
mogą być zwyczaje lokatorów: „Starsze 
budynki często nie mają nowoczesnych 
okien i czasami mieszkańcy wyłączają 
ogrzewanie w niektórych pokojach, ze 
względu na rosnące koszty energii” – 
wyjaśnia Martin Meyer. Ale niektóre 
problemy z pleśnią wynikają również ze 
zbyt szczelnej izolacji, wykonanej bez 
odpowiedniej koncepcji wentylacji. 

Nieszczelny system ogrzewania 
podłogowego
Kamera termowizyjna pomaga mu 

Więcej informacji na temat kamer termowizyjnych 
oraz tego zastosowania można znaleźć pod 
adresem:

www.flir.com/instruments

Zdjęcia, które znajdują się na ilustracjach, mogą 
nie odpowiadać rzeczywistej rozdzielczości 
prezentowanej kamery. Zdjęcia służą wyłącznie celom 
ilustracyjnym.©2016 – FLIR Systems Inc., Wszelkie prawa 
zastrzeżone (opracowano 02/16)
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również w badaniu systemów ogrzewania 
podłogowego. Przed rozpoczęciem prac przy 
renowacji wnętrz budynku, Martin Meyer 
uznał za niezbędne wykonanie kontroli 
ponad 20-letniego systemu ogrzewania 
podłogowego. Na górnym piętrze faktycznie 
znalazł problemy. „System ogrzewania nie 
działał prawidłowo, więc wykonaliśmy dalsze 
badania”. Oprócz kamery termowizyjnej, 
Martin Meyer użył również nieinwazyjnego 
wilgotnościomierza FLIR MR77. To niewielkie 
urządzenie zrobiło na nim wrażenie: 
„Umieszczam je w pomieszczeniu, a 
ono automatycznie przekazuje dane o 
temperaturze i wilgotności względnej 
do obrazu termowizyjnego”. Dzięki temu 
mógł zlokalizować miejsce na ścianie 
zaatakowane przez wilgoć. Mógł również 
wskazać wykonawcy robót w zakresie 
systemu ogrzewania, gdzie dokładnie należy 
otworzyć ścianę. I faktycznie, znaleziono 
tam niewielką nieszczelność systemu 
ogrzewania podłogowego, którą można było 
profesjonalnie naprawić. 

Oprogramowanie i szkolenia
Do analizy obrazów termowizyjnych 
Martin Meyer używa dołączonego do 
kamery oprogramowania FLIR Tools, a 
także oprogramowania FLIR Reporter, 
które pozwala na tworzenie własnych, 
dedykowanych raportów, w tym dodawanie 
swojego logo i ustawień wstępnych. Cena 
zakupu kamery obejmowała również kurs 
wprowadzający. „Faktycznie, powinienem 
przejść ten kurs przed zakupem kamery” 

– powiedział Martin Meyer. „Przez 
wymianę informacji z innymi uczestnikami 
i udział w zajęciach dowiedziałem się, jakie 
rozdzielczości obrazu termowizyjnego są 
przydatne a jakie wymagane w różnych 
zastosowaniach”. 

Wnioski i perspektywy
„Inwestycja w kamerę termowizyjną 
bezwzględnie się zwróciła” – stwierdził 
Martin Meyer. „Jesteśmy jedyną specja-
listyczną firmą malarską w regionie, która 
świadczy takie usługi”. 

Alarm oznaczający punkt rosy / kondensację (kolor 
zielony) wskazuje na obszar, w którym można oczekiwać 
pojawienia się pleśni, jeśli w pomieszczeniu dalej będzie 
panowała aktualna temperatura ścian, temperatura 
powietrza i wilgotność względna. 

Lokator tego mieszkania narzekał na notorycznie zimną 
podłogę. Problem: Płyta betonowa balkonu stała się 
w niezamierzony sposób mostkiem termicznym. 
W rezultacie poprzez tą płytę mieszkanie ogrzewało 
również garaż. Rozwiązanie polegało na założeniu od 
dołu izolacji na sufit garażu. 

Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i 
wilgotności względnej 66,5%, niska temperatura 
ściany jest problemem i może powodować rozwój 
pleśni. Martin Meyer podejrzewa, że przyczyną 
niskiej temperatury ściany jest pozbawiona izolacji 
przerwa dylatacyjna między budynkiem a budynkiem 
sąsiednim, która znajduje się za tylną ścianą.


