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Úvod
V roce 1965 byla prodána první termokamera pro sledování 
vysokonapěťových elektrických vedení. Byl to první krok, který vedl k 
založení společnosti FLIR Systems.

Od té doby technologie pro zobrazování teplotních polí značně 
pokročila. Termokamery se staly kompaktními systémy, které se podobají 
digitálním videokamerám nebo fotoaparátům, jsou snadno ovladatelné 
a schopné vytvářet obraz v reálném čase a ve vysokém rozlišení.

Jedním ze sektorů, kde se velmi rychle přišlo na to, že měření teplotních 
polí termokamerou může poskytnout cenné informace, které je 
prakticky nemožné zachytit jakýmkoli jiným nástrojem, je stavebnictví. 
Z exotické technologie se tak časem termokamery rozvinuly v rozšířený 
nástroj, který je dnes používán při četných stavebních kontrolách po 
celém světě.

Termokamera je jedinečný nástroj pro mapování energetických ztrát 
budov. Tato metoda je rychlá a snímky s rozložením teplot, které kamera 
zaznamenává, poskytují přesné a přesvědčivé argumenty.

Použití termokamery - buď jako samostatného nástroje, nebo v 
kombinaci s jinými metodami, jako je například systém "BlowerDoor" – 
značně urychluje práci. Měření identifikuje místa energetických ztrát, bez 
použití jakýchkoliv destruktivních metod testování.
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V průběhu posledních 50 let prošly termokamery intenzivním vývojem. Společnost FLIR Systems vždy byla a je průkopníkem na trhu a 
uvádí na něj nejmodernější termokamery.



Termokamera je spolehlivý nástroj pro bezdotykové měření teploty, 
který je schopen rychle a přesně vizualizovat rozložení teploty na 
povrchu měřených objektů. Přispívá tak ke značným úsporám nákladů 
po celém světě

Termografie ve stavebnictví
Od roku 1970 je si lidstvo stále více vědomo, že zdroje energie jsou 
drahé a omezené.

Stavební sektor tvoří 40 % poptávky po energiích v EU a nabízí největší 
jednotný potenciál pro energetickou účinnost. Vzhledem k velkému 
potenciálu v této oblasti, Evropská komise vytvořila směrnici pro regulaci 
energetické náročnosti budov. Mnohé národní zákony již z této směrnice 
vycházejí.
To se týká již tisíců evropských podniků. Certifikáty energetické 
náročnosti (Energy Performance Certificates - EPC) se stávají závaznými v 
mnoha zemích v EU, a to pro nové stavby i renovace.

To, společně s nedávnými ekonomickými stimulačními balíčky v mnoha 
zemích, pravděpodobně zvýší poptávku po testování vzduchotěsnosti a 
po dalších metodách zkoumání energetické efektivity budov.

V dlouhodobější perspektivě se tedy pravděpodobně dočkáme přísnější 
směrnice EU k energetickým úsporám ve stavebnictví. To bude mít velký 
vliv na mnoho odborníků pracujících v tomto odvětví.
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Moderní termokamery jsou malé, lehké a snadno se používají.



Obnovitelné zdroje energie
Skutečnost, že tradiční zdroje energie, jako je uhlí, plyn a ropa jsou omezené, 
vede k navyšování jejich cen. Roste navíc i povědomí o tom, že nelze stále 
intenzivněji znečišťovat naši planetu spalinami, které vznikají při hoření 
fosilních paliv.

Sluneční energie
Solární panely převádějí energii slunečního záření na elektřinu. Protože je 
požadavkem získat během desítek let provozu maximální návratnost a vysoké 
výnosy, je nezbytná také vysoká efektivita slunečních elektráren. Solární panel, 
nejdůležitější část solárního systému, musí být spolehlivý a vyrábět elektřinu 
s vysokou účinností po dlouhé roky. Chcete-li zajistit vysokou účinnost 
elektrárny po celou dobu jejího životního cyklu, mohou v tom termokamery 
hrát důležitou roli.

Použití termokamery pro hodnocení solárních panelů má několik výhod. Anomálie jsou na termogramu 
jasně viditelné a zřejmé a - na rozdíl od většiny jiných metod - termokameru lze použít k diagnostice 
instalovaných solárních panelů během jejich normálního provozu.

Jak se tenčí rezervy fosilních paliv a ceny za uhlí a zemní plyn rostou k novým 
maximům, dívá se více lidí na slunce jako na důležitý zdroj obnovitelné  
energie. Solární panely jsou však náchylné k opotřebení. Stavební odborníci 
na celém světě proto používají termokamery ke kontrole solárních panelů 
instalovaných na střechách budov nebo v solárních elektrárnách.
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Větrná energie
Dalším zdrojem obnovitelné energie je vítr. Po celém světě se stávají 
větrné elektrárny stále populárnější formou výroby elektřiny. Celé větrné 
parky jsou instalovány jak na zemi, tak v pobřežních vodách.

Větrná turbína obsahuje mnoho mechanických a elektrických součástí, 
které mohou být snadno kontrolovány termokamerou. Správnými 
technickými kontrolami všech částí větrníku lze zajistit, že bude vyrábět 
elektřinu po mnoho let.

  
Termogram větrné turbíny pořízený z úrovně terénu

Tato brožura je uceleným průvodcem pro kontrolu staveb, solárních 
panelů a větrných turbín s použitím termokamery. Při těchto měřeních 
je řada detailů, kterým je třeba věnovat pozornost. Stejně tak je důležité 
vědět, jak termokamera funguje a jak správně pořizovat snímky. Je také 
důležité znát fyziku tepelných procesů v budovách, solárních panelech 
a ve větrných elektrárnách a jejich konstrukci. To vše je třeba vzít v 
úvahu, aby výsledné snímky byly správně pochopeny, posouzeny a 
interpretovány.

Je samozřejmě nemožné, aby v této příručce byly probrány všechny 
zásady, pojmy a bylo podrobně vysvětleno využití termokamer pro 
analýzu v těchto typech aplikací. To je také důvod, proč FLIR Systems 
nabízí školení speciálně ve spolupráci s Infrared Training Center (ITC).
 

Tato příručka popisuje
•	 Aplikační využití termokamer
•	 Jak termokamera funguje a co je třeba vzít v úvahu při nákupu 

kamery
•	 Ucelené poradenství o tom, jak provádět termografickou 

diagnostiku
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Termokamera a princip její funkce
Termokamera zaznamenává intenzitu záření v infračervené části 
elektromagnetického spektra a převádí ji na viditelný obraz.

Co znamená „infračervený“?
Naše oči jsou detektory, které detekují elektromagnetické záření ve viditelné části 
spektra. Všechny ostatní formy elektromagnetického záření, tj. např. infračervené, 
jsou pro lidské oko neviditelné.

Existence infračerveného záření byla objevena v roce 1800 astronomem Sirem 
Frederickem Williamem Herschelem. Zajímal se o teplotní rozdíly mezi různými 
barvami, a tak nechal procházet sluneční světlo skrz skleněný hranol, aby vytvořil 
světelné spektrum a mohl měřit teplotu každé barvy. Při tomto měření zjistil, že 
teploty barev se zvyšují od fialové k červené.

Poté co zaznamenal tuto skutečnost, rozhodl se Herschel změřit teplotu těsně za 
červenou částí spektra v oblasti, kde žádné sluneční světlo nebylo viditelné. Ke 
svému překvapení zjistil, že v této oblasti naměřil nejvyšší teplotu ze všech.

1

Sir William Herschel objevil infračervené záření v roce 1800.
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Infračervené záření se nachází mezi viditelnou a mikrovlnnou částí 
elektromagnetického spektra. Primárním původem infračerveného záření je 
tepelné záření. Každý objekt, který má teplotu nad absolutní nulou (tj. -273.15° C 
nebo 0 K) emituje záření v infračervené části spektra. Dokonce i objekty, o kterých 
si myslíme, že jsou velmi chladné, jako např. kostka ledu, vyzařují infračervené 
záření.

S infračerveným zářením se setkáváme každý den. Teplo, které cítíme ze 
slunečního záření, teplo které sálá z ohně nebo radiátoru, to vše je svou povahou 
infračervené záření. I přesto, že naše oči nejsou schopny nic zaznamenat, nervy v 
naší kůži cítí teplo. Čím teplejší je objekt, tím více infračerveného záření emituje.

Termokamera
Infračervená energie (A) pocházející z objektu je soustředěna optikou (B) do 
infračerveného detektoru (C), detektor předává informaci do (D) elektroniky pro 
zpracování obrazu. Elektronika zpracuje data z detektoru do obrazu (E), který je 
viditelný v hledáčku nebo na standardním video monitoru či LCD obrazovce.

Infračervená termografie je způsob transformace infračerveného obrazu do 
obrazu radiometrického, což umožňuje, aby ze snímku mohly být odečteny 
teplotní hodnoty. Každý pixel radiometrického snímku tedy představuje 
konkrétní hodnotu teploty. Pro tento účel jsou termokamery vybaveny složitými 
výpočetními algoritmy.
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Jaké je využití termografie?

Termokamery pro aplikaci ve stavebnictví jsou účinné a neinvazivní 
nástroje pro monitorování a diagnostiku stavu budov, solárních panelů 
a větrných turbín. S pomocí termokamery můžete identifikovat a 
zdokumentovat problémy včas a následně je opravit dříve, než se stanou 
závažnějšími a více nákladnými na opravu.

Termokamery FLIR:

•		Jsou	stejně	snadné	na	ovládání	jako	videokamery	nebo	digitální	
fotoaparáty
•	Poskytují	celkovou	informaci	o	situaci
•	Identifikují	a	lokalizují	problém	
•	Měří	teplotu
•	Ukládají	informace
•	Přesně	vám	sdělí	to,	co	je	třeba	opravit
•	Pomohou	vám	najít	chyby	dříve,	než	nastane	skutečný	problém	
•	Šetří	váš	cenný	čas	a	peníze

2

Závady na fotovoltaickém 
panelu.

Termografická kontrola instalace 
okna.

Jen část vyhřívání chodníku 
funguje.

Společnost FLIR Systems nabízí velmi široké portfólio termokamer. Ať 
již budete měřit rozsáhle rezidence nebo rodinné domy, FLIR může 
nabídnout kameru přesně pro vaše potřeby. 
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Proč používat termokamery? 
Proč byste si měli vybrat termokameru FLIR? Existují přece i jiné přístroje, 
které vám umožní bezdotykově měřit teplotu, jako například infračervené 
teploměry.

Infračervené teploměry – termokamery
Infračervené (IR) teploměry jsou spolehlivé a užitečné přístroje určené 
především pro měření teploty v jednom bodě. Při snímání velkých oblastí 
s jejich pomocí lze totiž snadno přehlédnout kritické části, jakými jsou 
například vzdušné netěsnosti, oblasti s nedostatečnou izolací nebo 
místa pronikání vody. Termokamery FLIR mohou snímat celý povrch 
budovy, topení či vzduchotechniky. Nikdy tak nepřehlédnou potenciální 
problémové oblasti bez ohledu na to, jak malé by mohly být.

IR teploměr měří teplotu v jednom bodě Termokamera FLIR i3, měří teplotu v 3600 
bodech najednou

Rychlejší a snadnější nalezení problémů s extrémní přesností
Je snadné přehlédnout závažné problémy stavby, pokud používáte pouze 
obyčejný IR teploměr. Termokamera FLIR vám poskytne celkový přehled o 
situaci a okamžité diagnostické informace. Pomůže tak lokalizovat nejen 
závadu stavby, ale ukáže i její celkový rozsah.
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Co vidí IR teploměr.

Co vidí IR teploměr.

Co vidí IR teploměr.

Co vidí termokamera.

Co vidí termokamera.

Co vidí termokamera.

Použijte tisíce IR teploměrů najednou
Infračervený teploměr může najednou měřit teplotu pouze v jednom 
bodě. Naproti tomu termokamery FLIR mohou měřit rozložení teploty na 
celém povrchu objektu. Termokamera FLIR i3 má rozlišení obrazu 60 x 60 
pixelů. To znamená, že tato termokamera dokáže současně měřit teplotu 
v tolika bodech, jako 3600 infračervených teploměrů. Termokamera FLIR 
P660, náš nejvyšší model, má rozlišení obrazu 640 x 480 pixelů, tj. 307 
200 pixelů, k jejichž změření by bylo potřeba mít současně k dispozici 
307 200  infračervených teploměrů.
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Využití termokamer při diagnostice budov

Kontrola staveb za použití termokamery je silným a neinvazivním způsobem 
monitorování jejich stavu. Technologie bezdotykového měření teplotních 
polí se stala jedním z nejcennějších diagnostických nástrojů ve stavebnictví. 
Tato technologie dokáže identifikovat problémy včas tak, aby mohly 
být zdokumentovány a opraveny dříve, než se stanou závažnějšími a 
nákladnějšími na opravu.

Diagnostika budov termokamerou může pomoci:

Vizualizovat ztráty energie
Rozpoznat chybějící nebo špatně provedenou tepelnou izolaci
Zjistit vzduchové netěsnosti
Najít vlhkost v izolaci, na střechách a zdech, a to jak na vnitřní, tak vnější 
straně
Rozpoznat plísně a nedostatečně izolované plochy
Vyhledat tepelné mosty
Nalézt mista vsakování vody na plochých střechách
Rozpoznat poruchy teplovodních trubek
Rozpoznat rozrušování konstrukce
Sledovat vysušování konstrukce
Najít chyby v zásobovacím potrubí a v dálkovém vytápění
Rozpoznat elektrické poruchy

Termokamery jsou ideálním nástrojem pro lokalizaci a identifikaci stavebních 
poruch, protože činí z neviditelného viditelné. Problémy se na její obrazovce 
stávají jasně zřetelné. Termokamera je  jediným nástrojem, který vám umožní 
problémy VIDĚT.

Termogram, který obsahuje údaje o rozložení teploty, poskytuje stavebním 
odborníkům důležité informace o izolačních schopnostech, působení 
vlhkosti, rozvoji plísní, o elektrických poruchách, přítomnosti tepelných 
mostů a stavu systémů HVAC.

Termokamery jsou natolik hodnotným a univerzálním nástrojem, že zde není 
možné vyjmenovat všechny jejich možné aplikace. Každodenně se vyvíjejí 
nové a inovativní způsoby použití této technologie. Některé z řady aplikací 
termokamer ve stavebnictví jsou popsány dále v této příručce.

3
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Vady izolace a vzduchové netěsnosti
Bezdotykové měření teplotních polí je vynikajícím nástrojem při 
vyhledávání stavebních vad, jakými jsou například chybějící izolace, 
oddělování vrstev omítky a problémy s kondenzací.

Interiér budovy je teplejší. Jedná se o sendvičovou konstrukci, beton - izolace - beton. Jedna část izolace 
chybí, což není možno vidět ani zevnitř ani zvnějšku. Zde termokamera vidí, co lidské oko nemůže.

Složitější konstrukce. Na mnoha částech chybí izolace, jak naznačují vyšší teploty na snímku 
(teplejší barvy).

Skleněná střecha nad atriem, která je vodotěsná, ale ne vzduchotěsná. Teplý vzduch uniká za 
působení přetlaku. Řešením je vzduchové utěsnění skleněné střechy.
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Při použití termokamery za účelem nalezení chybějící izolace nebo 
lokalizace energetických ztrát, musí být rozdíl teplot mezi interiérem a 
exteriérem budovy alespoň 10 °C. Při použití termokamery s vysokým 
rozlišením obrazu a vysokou teplotní citlivostí může být tento teplotní 
rozdíl ještě nižší.

V chladném podnebí jsou budovy většinou kontrolovány v zimním 
období. V teplejších klimatických pásmech, kde je důležité, aby budova 
byla dobře izolována s cílem udržet chladný vzduch uvnitř budovy, který 
je vytvářen systémy HVAC,  jsou však pro tento typ kontroly vhodnější 
letní měsíce.

Sklady s dobře izolovanými panelovými zdmi a střechami často vykazují 
značné ztráty energie ve spojích mezi těmito panely.

Sklad s množstvím teplého vzduchu unikajícího mezi stěnou a stropem. Tyto spoje by měly být 
utěsněny, aby se předešlo zbytečným energetickým ztrátám.

Chybějící izolace v částech stěny.

Pohled zvenku. Termogramy jasně ukazují špatně provedenou nebo chybějící tepelnou izolaci.
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Detekce vzduchových netěsností
Úniky teplého vzduchu vedou k vyšší spotřebě energie a způsobují 
problémy s ventilačním systémem. Někdy také dochází ke kondenzaci v 
konstrukci, což vede ke zhoršení vnitřního klimatu v místnosti.

Pro detekci vzduchových netěsností s pomocí termokamery je zapotřebí 
dostatečný teplotní a tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem.

Termokamera detekuje charakteristické vzory, které se objevují, když 
studený vzduch procházející otvory v konstrukci proudí podél povrchu 
a ochlazuje ho. Toto měření by mělo vždy probíhat v místě s negativním 
tlakem. Úniky vzduchu jsou často vyhodnocovány pomocí přetlakové 
metody označované jako "BlowerDoor" test. Více informací o "BlowerDoor" 
testu uvádíme dále v této příručce.

Obrázek ukazuje úniky vzduchu v místech mezi stropem a oknem.

Termogram jasně ukazuje nedostatečnou izolaci ve zdi pod oknem.
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Detekce vlhkosti
Poškození vlhkostí je nejčastější formou zhoršování stavu budovy. Únik 
vzduchu může způsobovat kondenzace, které se tvoří ve stěnách, 
podlahách nebo stropech. Vlhká izolace dlouho vysychá a stává se 
hlavním místem pro plísně a houby.

Měření termokamerou může odhalit zvýšenou vlhkost, která vytváří 
prostředí napomáhající vzniku plísní. Měřením tak lze poměrně 
přesně identifikovat oblasti se zvýšenou vlhkostí, kde je vysoká 
pravděpodobnost tvorby plísní, které mohou mít dopad na zdravotní 
stav obyvatel budovy.

Zmapovat vlhkost může být obtížné a základním principem při jejím 
odhalování je měření změny teploty konstrukce. Vlhké materiály jsou 
jasně viditelné podle toho, že mění svou teplotu mnohem pomaleji, než 
materiály suché. Tam, kde jiné metody měří teplotu pouze v jednom bodě, 
může termokamera rychle zmapovat celou oblast.

Termogramy stejného stropu. Na levém obrázku se teplota v místnosti rychle zvětšila vytápěním, a 
na termogramu tak jasně vynikla místa se zvýšenou vlhkostí.

Vlhkost, která pronikla do podlahy není lidským okem viditelná, ale je jasně viditelná na 
termogramu.

18



Tepelné mosty
Další aplikací termokamer je lokalizace tepelných mostů, tj. míst kterými 
se z budovy zbytečně ztrácí mnoho energie.

Tepelný most je oblast, kde má obálka budovy nižší tepelný odpor z 
důvodu konstrukčního omezení nebo závady. Unikající energie ve formě 
tepla hledá nejjednodušší cestu z vytápěného prostoru ven, tj. cestu s 
nejmenším tepelným odporem.

Typické důsledky tepelných mostů jsou:

•		Snížení	teploty	vnitřních	povrchů,	což	v	nejhorších	případech	může	mít	
za následek problémy s kondenzací vlhkosti, zejména v rozích.
•	Výrazný	nárůst	tepelných	ztrát.
•	Chladné	oblasti	v	budovách.

Obrázek ukazuje tepelný most v podlaze.

Termogram ukazuje tepelný most mezi střešními trámy a přilehlými stěnami.
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Systémy dálkového vytápění
V oblastech s chladným podnebím jsou někdy chodníky a parkovací 
plochy vytápěny.

Systémy dálkového vytápění distribuují teplo, často formou páry, která 
je na základě rezidenčních i průmyslových požadavků vyráběna na 
centrálním místě.

Za použití termokamery lze snadno zjistit všechny závady potrubí nebo 
trubek z jakéhokoli podzemního systému vytápění. Termokamera může 
pomoci určit přesné umístění defektu tak, aby opravné práce byly 
minimalizovány.

Závady v systémech dálkového vytápění lze snadno nalézt pomocí termokamery.

Termogram pořízený ze vzduchu jasně ukazuje místo poruchy v systému dálkového vytápění
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Zatékání vody do ploché střechy
Měření termokamerou lze také použít k detekci zatékání vody do ploché 
střechy.

Voda v střešní konstrukci zadržuje teplo déle než zbytek střešní krytiny 
a může tak být snadno zjištěna pomocí termokamery a to buď velmi 
pozdě večer nebo v noci, kdy se zbytek střechy již ochladil.

Opravením jen vlhkých oblastí namísto celé střechy může vést ke 
značným úsporám.

Zatékání vody do ploché střechy
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Lokalizace úniků v podlahovém vytápění
Termokamera je snadno použitelná při lokalizaci trubek a dutých 
profilů a jejich kontrole na netěsnosti, a to i když jsou uloženy v podlaze 
nebo pod omítkou. Teplo z trubek vyzařuje přes povrch a kamera jej 
zaznamená.

Problémy podlahového vytápění lze snadno zjistit termokamerou.

Termogram ukazuje úniky v podlahovém vytápění.
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Zajištění kvality
Techniku bezdotykového měření teplotních polí lze také použít pro 
zajištění kvality při stavební kontrole nových budov.

Během vysychání konstrukce umožňují termogramy posoudit pokrok 
vysušování tak, aby mohla být přijata nezbytná opatření k urychlení 
procesu sušení.

Pokud se to podaří a termokamera prokáže, že stavba je zcela suchá, 
může být klientovi předána rychleji.

Stavební rekonstrukce
Termografické měření poskytuje cenné informace při renovaci budov 
a památek. Panelové konstrukce skryté pod minerálními omítkami 
jsou často na termogramu jasně viditelné. Teprve po měření může být 
rozhodnuto, zda odhalení těchto struktur je přínosné. Odtržení omítky 
od stěn může být lokalizováno ve velmi rané fázi a lze tak včas učinit 
ochranná opatření.

Měření termokamerou činí strukturu jasně viditelnou.
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Vyhledávání instalatérských problémů s pomocí termokamery.

Zařízení HVAC
Systémy topení, větrání a klimatizace (HVAC) musí být udržovány v 
dobrém stavu. Musí dodávat vzduch o správné vlhkosti a teplotě a 
filtrovat vnitřní znečišťující látky. Měření termokamerou pomáhá zjistit, 
zda systémy HVAC pracují správně. Při nesprávném fungování mohou 
tyto systémy zapříčinit špatnou kvalitu vzduchu v místnosti.

Instalatérství
Termokamera je výborným nástrojem při detekci ucpaných nebo 
poškozených potrubí a dalších instalatérských problémů. I když je 
potrubí položené pod podlahou na vnitřní straně zdi, je možné určit 
přesné místo problému tak, že se potrubím nechá protékat teplá voda. 
Teplo bude prostupovat potrubím i zdivem a problém pak bude na 
snímku jasně viditelný. 
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Jedna z pojistek se přehřívá, vzniká tak zde potenciální riziko požáru.

Poruchy elektroinstalace
Každá budova obsahuje také řadu elektrických a elektroinstalačních 
prvků. Termokamera může být použita k diagnostice elektrických skříní, 
pojistek, spojů a mnoha dalších prvků.

Lokalizace problémů, které nejsou pozorovatelné pouhým okem, muže 
napomoci k nalezení řady závad, které by při neodhalení mohly vést k 
vysokému nárůstu teplot, jiskření a vzniku požáru.

Pokud vás zajímají podrobnější informace o možnosti využití 
termokamery při kontrole elektrických systémů, doporučujeme vám naší 
příručku "Využití termografie v průmyslu".
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Teplo a stavební fyzika

Aby bylo možné termogramy správně interpretovat, musí technik, který 
měření  zajišťuje, vědět, jak různé okolnosti a typy měřených materiálů 
ovlivňují výsledek měření. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující měření 
patří:

1. Tepelná vodivost
Různé materiály mají různé tepelné vlastnosti. Například izolanty mají 
tendenci zahřívat se pomalu, zatímco kovy mají tendenci se zahřát rychle, 
je to dáno jejich tepelnou vodivostí. Rozdíl v tepelné vodivosti dvou 
různých materiálů tak může v určitých situacích vést k naměření velkých 
teplotních rozdílům.

2. Emisivita
Pokud chcete měřit teplotu s dostatečnou přesností, musíte vždy vzít v 
úvahu faktor, který nazýváme „emisivitou“. Emisivita udává efektivitu, se 
kterou objekt vyzařuje ze svého povrchu infračervené záření. Emisivita je 
závislá především na materiálu, z něhož je povrch objektu.

 
Pokud se podíváte na termogram, mohli byste si myslet, že zlaté obrazce jsou chladnější než 
povrch hrnku. Ve skutečnosti mají přesně stejnou teplotu a rozdíl je v intenzitě vyzařovaného 
infračerveného záření způsobené rozdílem emisivity.

Před měřením je velmi důležité nastavit v kameře správnou emisivitu, 
jinak hodnoty teplot nebudou správné. Termokamery od společnosti 
FLIR Systems mají předdefinované hodnoty emisivity pro velké množství 
materiálů a další materiály lze nalézt v tabulce.

4
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Termogram na levé straně má správně nastavenou emisivitu pro lidskou pokožkou (0,97) a 
měření ukazuje správnou teplotu (36,7 °C). Pro termogram na pravé straně byla emisivita 
nastavena nesprávně (0,15), což vedlo k nesprávnému určení teploty (98,3 °C).

3. Odraz 
Některé materiály odrážejí tepelné záření podobně, jako zrcadlo 
odráží viditelné světlo. Odrazy mohou vést k nesprávné interpretaci 
termogramu. Například odraz pracovníkova vlastního tepelného záření 
může vést k chybnému stanovení rozložení teplot na povrchu měřeného 
objektu. Pracovník by měl tedy opatrně zvolit úhel, pod kterým 
termokamerou měří objekt, aby předcházel těmto chybám. 

 

Pokud má povrchu objektu nízkou emisivitu a navíc je velký rozdíl v 
teplotě mezi objektem a teplotou okolního prostředí, budou odrazem 
okolního záření od povrchu předmětu ovlivněny výsledky měření. Pro 
vyřešení tohoto problému zahrnul FLIR do svých termokamer možnost 
kompenzace zdánlivé odražené teploty.

Okno odráží tepelné záření, a proto se při měření termokamerou jeví jako zrcadlo.
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4. Vnitřní a vnější teploty
Chcete-li pomocí termokamery diagnostikovat chybějící nebo špatně 
provedenou izolaci, je nezbytné, aby mezi vnitřní a vnější teplotou byl 
dostatečný rozdíl. V některých případech je možné měření provést s menšími 
teplotními rozdíly, ale obecně je vhodné, aby teplotní rozdíl mezi vnitřkem a 
vnějškem budovy byl alespoň 10 °C.

Tyto kontroly se obvykle provádí z interiéru i exteriéru. Chybějící, poškozená 
nebo neúčinná izolace se ale zřetelně ukáže pouze za podmínky, že rozdíl 
teplot bude dostačující.

Uživatel by měl znát vnitřní a venkovní teplotu a také by měl vědět, zda v 
průběhu posledních 24 hodin nedošlo k velkým teplotním výkyvům.

5. Vlivy na vnější straně budovy
Je přirozené, že přímé sluneční záření může negativně ovlivnit výsledky měření. 
Navíc ale může mít sluneční světlo dlouhotrvající účinky. Přímé sluneční světlo 
a stíny mohou mít vliv na rozložení teplot na povrchu budovy mnoho hodin 
od vystavení slunečnímu záření. I rozdíly v tepelné vodivosti mohou způsobit 
rozdíl v rozložení teplot. Například cihla mění svou teplotu mnohem pomaleji 
než dřevo. Výsledky měření také ovlivňuje vítr. Proudění vzduchu ochlazuje 
povrch budovy a snižuje teplotní rozdíly mezi teplou a studenou oblastí.

Další faktor, který může způsobit, že výsledky měření termokamerou budou 
nehodnotné je déšť, který smáčí a ochlazuje povrch budovy. K ochlazování 
povrchu také dochází po dešti, když se voda odpařuje.

6. Systémy vytápění a větrání
Vnější vlivy na povrchovou teplotu budovy lze nalézt také v interiéru. Topné 
systémy okolní povrchy ohřívají, naproti tomu chladný vzduch proudící 
z ventilátorů nebo klimatizačních systémů povrchy naopak ochlazuje. 
Neuvažování těchto skutečností může vést k zavádějící interpretaci 
naměřených dat.
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7. Vlivy uvnitř budovy
Regály, skříně a obrazy visící na stěně mají také vliv na rozložení povrchové 
teploty. Nábytek a nástěnné dekorace mají izolační účinek a při jejich 
odstranění od zdi, se oblasti kde stály, budou jevit na termogramu jako 
chladnější. To může být chybně interpretováno jako nedostatečná tepelná 
izolace. Z tohoto důvodu je vhodné odsunout věci od stěn alespoň 6 hodin 
před kontrolou.

Tyto dva termogramy zachycují stejnou stěnu. Teplota venku je nižší než uvnitř. Obrázek vpravo 
ukazuje, co se může stát, když sundáte ze stěny obraz. Studená oblast za obrazem má stejnou 
hodnotu jako oblast mezi dvěma sloupky ve stěně a zdá se, jako by ve zdi chyběla izolace.

8. Odrazy od okolí
Při měření objektů s vysokou odrazivostí je nezbytné správně zvolit úhel 
měření tak, abyste minimalizovali odrazy tepelného záření, které pochází z 
okolních předmětů. Těmi může být vaše tělo, části strojního zařízení, žárovky, 
transformátory nebo nějaké jiné, dostatečně teplé zdroje v okolí. Tepelné odrazy 
na termogramu způsobují nesprávné hodnoty teplot, což může vést k chybné 
interpretaci naměřených dat.

Obrázek ukazuje odrazy na vnitřní stěně (napravo) způsobené oknem nalevo.
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9. Druhy materiálů používaných ve stavebnictví
Některé materiály, například beton, mění teplotu velmi pomalu, jiné 
materiály, například většina kovů, mění teplotu rychle. Aby byly výsledky 
měření správně interpretovány, musí technik vědět, zda před kontrolou 
nedošlo k nějakým velkým změnám teplot uvnitř nebo vně – jinak tím 
může být ovlivněn výsledek a interpretace měření. 

10. Skladba konstrukce
Vnější stěna může být postavena se vzduchovou mezerou mezi vnějším 
pláštěm a zbytkem stavby. Tento typ konstrukce není vhodný pro 
kontrolu z vnější strany. Při pohledu zevnitř, každý rámec v konstrukci 
stěny se ochladí (za předpokladu, že je uvnitř tepleji). Z chladné strany je 
situace opačná. To jsou však očekávávané výsledky, vše je v pořádku.

Termogram pořízený zevnitř. Je vidět rámec konstrukce i šrouby držící tabuli zakrývající rámec. Roh 
je jasně chladnější (tzv. rohový efekt) ale v tomto případě se nejedná o závadu.
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5
Využití termokamer při kontrole solárních 
panelů
Obnovitelné zdroje energie
Skutečnost, že tradiční zdroje energie, jako je uhlí, plyn a ropa jsou 
omezené, vede k navyšování jejich cen. Navíc roste povědomí o tom, 
že není správné intenzivněji a intenzivněji znečišťovat naši planetu 
spalinami z fosilních paliv.

Se solárními panely na střeše můžete převádět sluneční energii na 
elektřinu, a na peníze. Solární energie může být lukrativní investicí. 
Chcete-li však na desítky let získat maximální návratnost a vysoké 
výnosy, je potřeba zajisti vysokou kvalitu jednotlivých prvků. Solární 
panel, nejdůležitější část solární elektrárny, musí být spolehlivý a 
schopný vyrábět elektřinu po dlouhé roky. Chcete-li zajistit vysokou 
kvalitu po celou dobu životního cyklu solárního panelu, mohou v tom 
termokamery hrát důležitou roli.

Jak se tenčí rezervy fosilních paliv a ceny za uhlí a zemní plyn rostou 
k novým maximům, stává se slunce důležitým zdrojem obnovitelné 
energie. Bohužel jsou ale solární panely náchylné k opotřebení. Stavební 
odborníci na celém světě proto používají termokamery ke kontrole 
solárních panelů instalovaných na střechách.

Kontrola solárních panelů
Použití termokamery při hodnocení solárních panelů poskytuje několik 
výhod. Anomálie lze jasně vidět na přehledných termogramech a - na 
rozdíl od většiny jiných metod - termokameru lze použít k měření 
instalovaných solárních panelů během jejich normálního provozu. 
Termokamery navíc umožňují měřit velké plochy v krátkém čase.
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S termokamerou může být potenciální problém zjištěn a opraven 
dříve, než dojde ke skutečnému problému nebo selhání. Ale ne každá 
termokamera je vhodná pro kontrolu solárních článků. Jsou určitá 
pravidla a postupy, které je třeba dodržovat, aby kontroly byly účinné a 
bylo zajištěno, že jsou správně interpretovány výsledky měření.

Postup při kontrole solárních panelů termokamerou
Pro dosažení dostatečného teplotního kontrastu při kontrole solárních 
panelů v terénu je potřeba sluneční ozáření alespoň 500 W/m2 nebo 
vyšší. Pro kvalitnější výsledky je doporučováno sluneční ozáření 700 W/
m2. Sluneční ozáření popisuje okamžitý výkon dopadající na povrch v 
jednotkách kWh/m2, který může být měřen buď pyranometrem (pro 
globálního sluneční ozáření), nebo pyrheliometrem (pro přímé sluneční 
záření). Hodně záleží na umístění a místním počasí. Nízké venkovní 
teploty mohou také zvýšit teplotní kontrast.
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Tato červená místa ukazují články, které jsou 
trvale teplejší než zbytek, což ukazuje na 
vadné spoje.

Toto místo s vyšší teplotou v rámci jednoho 
článku naznačuje jeho fyzické poškození.

Termogram ukazuje oteplení jednoho 
poškozeného článku ve standardním 60 
článkovém panelu.

Termogram ukazuje příklad tzv. 
"mozaikového vzoru", což znamená, že tento 
panel má vadnou bypassovou diodu.



Jaký typ kamery potřebujete?
Ruční termokamery pro inspekci staveb mají obvykle nechlazený 
detektor typu mikrobolometr, který je citlivý ve vlnovém pásmu 8-14 
μm. Sklo v této oblasti ale není transparentní. Pokud jsou solární články 
kontrolovány zepředu, termokamera vidí rozložení teplot na povrchu 
skla, ale jen nepřímo rozložení teploty u podkladových článků. Proto jsou 
teplotní rozdíly na skleněném povrchu solárního panelu, které lze měřit 
a vidět, malé. Aby tyto rozdíly byly dostatečné, musí mít termokamera 
používaná pro tyto kontroly teplotní citlivost ≤ 0.08K. Chcete-li na 
termogramu jasně zobrazit malé teplotní rozdíly, měla by kamera také 
umožňovat manuální nastavení úrovně a rozsahu.

Termogram s teplotním rozsahem v automatickém režimu (vlevo) a manuálním režimu 
(vpravo).

Fotovoltaické panely se obvykle montují na vysoce reflexní hliníkové 
rámy, které se na termogramu projevují jako chladné oblasti, protože 
odráží tepelné záření z oblohy. V praxi to znamená, že termokamera 
bude v těchto oblastech zobrazovat teplotu pod 0 °C. Protože 
termokamera automaticky přizpůsobí svůj rozsah dle maximální a 
minimální naměřené teploty, nebude mnoho drobných teplotních 
anomálií okamžitě viditelných. K dosažení vysokého kontrastu 
termogramu je tak zapotřebí neustálá ruční korekce měřícího rozsahu.
Řešením je tzv. DDE (Digital Detail Enhancement - digitální zvýraznění 
detailů) funkce, která automaticky optimalizuje kontrast obrazu 
ve scénách s vysokým dynamickým rozsahem a ten již není třeba 
nastavovat ručně. Termokamera s funkcí DDE je proto vhodná pro rychlé 
a přesné kontroly solárních panelů.
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Termogram bez DDE (vlevo) a s DDE (vpravo)

Úhel měření: berte v úvahu odrazivost a emisivitu
I když sklo má ve vlnovém pásmu 8-14 μm emisivitu v rozsahu 0.85-0.9, 
bezdotykové měření teploty jeho povrchu není snadné. Odrazy okolního 
tepelného záření na jeho povrchu mohou vést k chybné interpretaci 
naměřených dat a nesprávnému stanovení hot-spotů.

EmISIVITA

OdrazivOst

ÚHEL (VE STuPníCH)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

15 30 45 60 75 900

Závislost úhlu na emisivitě skla
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Doporučený úhel měření (zelená) a úhel, kterého je nutno se při termografickém měření 
vyvarovat (červená).

Aby se zabránilo odrazu termokamery a její obsluhy ve skle, nemělo by 
měření probíhat kolmo  ke kontrolovanému panelu. Emisivita je však 
kolmo nejvyšší, a klesá s rostoucím úhlem. Zorný úhel 5-60° je proto 
dobrým kompromisem  (0° zde odpovídá kolmému pohledu ).

měření z dálky
Není vždy snadné docílit vhodného úhlu pro měření. V řadě případů 
toho lze dosáhnout za použití stativu. V náročnějších podmínkách 
může být nezbytné použití mobilní pracovní plošiny nebo dokonce letu 
vrtulníkem nad solárními panely. V těchto případech může být větší 
vzdálenost od cíle výhodou, protože je vidět větší plocha najednou. Pro 
zajištění dostatečné kvality termogramu by ale měla být pro tyto větší 
vzdálenosti použita termokamera s rozlišením obrazu alespoň 320 × 240 
pixelů, nejlépe však 640 × 480 pixelů.

Závady solárních panelů produkují dostatek tepla, aby byly snadno identifikova-
telné termokamerou.
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Kamera by také měla mít vyměnitelný objektiv, aby technik mohl přejít 
na měření teleobjektivem, tj. například při měření ze zmiňovaného 
vrtulníku. Teleobjektiv je však vhodné používat pouze s termokamerami, 
které mají dostatečně vysoké rozlišení obrazu. Termokamery s nízkým 
rozlišením nebudou schopny při dálkovém měření rozlišit drobné 
teplotní obrazce, které ukazují na chyby solárních panelů.

Pohled z druhé strany
Ve většině případů lze termokamerou kontrolovat instalované 
fotovoltaické moduly z jejich zadní strany. Tato metoda minimalizuje 
rušivé odrazy od slunce a mraků. Navíc mohou být teploty naměřené na 
zadní straně vyšší, protože buňka je měřena přímo a ne přes povrch skla.

Horká místa na tomto termogramu, který byl pořízen z přední části solárního panelu by 
mohla zdánlivě naznačovat, že množství článků pracuje neefektivně.

Kontrola ze zadní části nevykazuje žádná horká místa. Skvrny na předchozím termogramu 
pořízeném z přední části byly způsobeny odrazem mraků.
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Okolní podmínky měření
Při termografické kontrole by měla být jasná obloha, protože mraky 
snižují intenzitu slunečního záření a také způsobují rušení v důsledku 
vzniklých odrazům. Informativní snímky lze získat i při zatažené obloze za 
předpokladu, že termokamera je dostatečně citlivá. Žádoucí jsou klidné 
podmínky, protože proudění vzduchu u povrchu solárního modulu 
působí konvekční chlazení, a tím se snižuje teplotní gradient. Čím nižší je 
teplota vzduchu, tím vyšší je potenciální teplotní kontrast. Proto se tato 
měření provádí většinou v časných ranních hodinách.

 

Dalším způsobem jak zvýšit teplotní kontrast je odpojit panel od zátěže, 
což zamezí průtoku proudu a následně dochází k ohřevu jen samotným 
slunečním zářením. Poté je zátěž připojena a články pozorovány při 
ohřevu.

Za normálních okolností by však měl být systém kontrolován za běžných 
provozních podmínek a při zatížení. V závislosti na typu fotovoltaického 
panelu a druhu závady nebo poruchy, mohou měření bez zatížení nebo 
při zkratu poskytnout doplňkové informace.

Termokamerou můžete rychle najít problémy, jako jsou tyto poškozené buňky 
panelu, a problém tedy může být bezprostředně řešen.

Tento termogram ukazuje velké plochy se 
zvýšenými teplotami. Bez bližší informace, 
není zřejmé, zda se jedná o teplotní 
anomálie nebo stíny/odrazy.

Dva řetězce buněk se jeví na termogramu jako 
horké, což ukazuje na poškození bypassových 
diod.
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Chyby měření
Chyby měření vznikají především v důsledku špatného držení kamery, 
nevhodného okolí a podmínkám měření. Typické chyby měření jsou:

•	příliš	malý	úhel
•		změna	intenzity	slunečního	záření	v	průběhu	měření	(například	v	

důsledku změn oblačnosti na obloze)
•	odrazy	(např.,	slunce,	mraky,	vyšší	okolní	budovy)
•	částečné	stíny	(např.	z	okolních	budov	nebo	jiných	staveb)

Co je vidět na termogramu
Pokud jsou některé části solárního panelu teplejší než ostatní, budou 
teplé oblasti jasně poznatelné termokamerou. V závislosti na tvaru 
a umístění mohou tato horká místa a oblasti naznačovat několik 
různých poruch. Pokud je celý panel teplejší než obvykle, mohlo by to 
naznačovat problémy s připojením. Pokud se jednotlivé buňky nebo 
řetězce buněk projevují jako horká místa (hot-spoty) nebo jako teplejší 
„mozaikový vzor ", bude příčinou buď vadná bypassová dioda, vnitřní 
zkraty, nebo poškození buněk.

Zkouška solárního panelu, která ukazuje, že horká místa mohou být na termogramu snadno 
viditelná, a to i z přední strany.

Stíny a trhliny v buňkách se na termogramu zobrazují jako horká 
místa nebo polygonální obrazce. Zvýšení teploty buňky nebo její části 
naznačuje vadnou buňku. Při měření by se měly srovnat termogramy 
získané při zatížení, naprázdno a ve zkratu. Cenné informace také 
může poskytnout srovnání snímků z přední a zadní strany modulu. 
Pro správnou identifikaci poruchy musí být vadné panely samozřejmě 
diagnostikovány také elektricky a projít vizuální kontrolou.
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Závěr
Termografické kontroly fotovoltaických systémů umožňují rychlou 
lokalizaci závady na úrovni panelů i jednotlivých buněk, stejně tak 
jako detekci možných problémů elektrického připojení. Kontroly jsou 
prováděny za běžných provozních podmínek a nevyžadují odpojení 
systému.

Pro správné a informativní výsledky měření by měly být dodrženy určité 
podmínky a měřicí postupy:

•	měla	by	být	použita	vhodná	termokamera	se	správnými	doplňky;
•		je	nutná	dostatečná	intenzita	slunečního	záření	(nejméně	 
500	W/m2,	lépe	však		700	W/m2	a	více);
•	úhel	měření	musí	být	v	rámci	vhodných	mezí	(mezi	5°	a	60°);
•	musí	být	zabráněno	stínění	a	odrazům.

Termokamery primárně slouží k vyhledání závad. Klasifikace a hodnocení 
detekovaných anomálií vyžaduje důkladné pochopení solární 
technologie, znalost kontrolovaného systému a možnost dodatečných 
elektrických měření. Nutností je odpovídající dokumentace, která by 
měla obsahovat všechny podmínky kontroly, hodnoty dodatečných 
měření a další relevantní informace.

Kontroly termokamerou - počínaje kontrolou kvality ve fázi instalace 
a konče pravidelnými prohlídkami - představují úplný a jednoduchý 
systém. Ten vám pomůže udržet vysokou účinnost solárních panelů a 
prodloužit jejich životnost. Použití termokamery pro kontrolu solárních 
panelů proto výrazně zvýší provozovateli návratnost jeho investice.

Tyto snímky pořízené ze zadní části stejného solárního panelu zobrazí mnohem méně odrazů, než z přední 
strany, měření teploty je proto mnohem přesnější.
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Typ chyby  Příklad  Objeví se na teplotním snímku jako:

Výrobní vada
Nečistoty a plynové kapsy Horké nebo studené místo

Trhliny v buňkách Přehřívání článků

Poškození
Trhliny Přehřívání článků

Trhliny v buňkách Část článku se jeví teplejší

Nečistoty

Znečištění

Horká místaPtačí trus

Vlhkost

Vadné bypassové diody 
(způsobují zkraty a snižují 
ochranu obvodů)

Není k dispozici  ‘Mozaikový vzor’

Vadná propojení
Panel nebo řetězec panelů 

není připojen
Modul nebo řetězec modulů je trvale 

teplejší

Tabulka 1: Seznam typických závad modulů (zdroj: ZAE Bayern e.V, "Überprüfung der Qualität von 
Photovoltaik-Modulen mittels Infrarot-Aufnahmen" ["Testování kvality ve fotovoltaických modulech 
pomocí termografie"], 2007)

Termogram zaznamenaný pomocí kamery FLIR 
P660 za letu nad solární elektrárnou. (Použito s 
laskavým svolením Evi Müllers, IMM).

Aby nedošlo k falešným závěrům, je potřeba při 
kontrole solárních panelů držet termokameru pod 
správným úhlem.
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Termokamery mohou být užitečnější, než jen k samotné kontrole solárních 
panelů. Jsou také velmi užitečné při údržbě celé elektroinstalace, včetně 
konektorů, kabelů, měničů atd.

Termokamery FLIR mohou být také použity pro měření ostatních součástí solární 
elektrárny, jednou z nich je například tento vadný konektor.

42

Termokamery FLIR můžete použít ke kontrole celého solárního zařízení, včetně kabelů, 
konektorů, pojistkové skříně a měniče, jinými slovy: celého systému.

Tento měnič převádí stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý. Ke kontrole 
tohoto zařízení lze využít termokameru. Další informace může poskytnout měření cha-
rakteristiky na svorkách přístroje.
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Využití termokamer při kontrole větrných 
elektráren
Energie získaná z větru ve větrných elektrárnách je jednou z 
nejběžnějších forem obnovitelné energie. Za tímto účelem jsou každý 
rok po celé Evropě a po celém světě instalovány nové větrné turbíny. 
Všechny tyto větrné turbíny musí být monitorovány a udržovány. 
Termokamery FLIR mohou hrát v jejich údržbě důležitou roli.

Termokamery od FLIR Systems se používají ke kontrole elektrických 
a mechanických zařízení po celém světě. Shromažďování teplotních 
údajů pomáhá předcházet nebezpečným nehodám a nákladným 
prostojům. Všechny důležité součásti větrné turbíny mohou být 
sledovány pomocí termokamery od společnosti FLIR Systems.

Termogram větrné turbíny pořízený z úrovně terénu
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Schematický nákres kompo-

nent větrné turbíny

nehody
Větrné turbíny obsahují mnoho různých elektrických a mechanických 
součástí. Stejně jako u všech ostatních zařízení, jsou tyto součásti 
náchylné na opotřebení a mohou se porouchat. To může způsobit nejen 
nákladné prostoje, ale i nebezpečné nehody.

Obvyklou příčinou těchto nehod je selhání buď v brzdovém 
mechanismu nebo v převodovce. Převodovka a brzdy omezují rychlost 
otáčení listů. Pokud některá z těchto součástí nefunguje, turbína se 
může roztočit mnohonásobkem své normální rychlosti, což u listů 
turbíny vede k překročení zatížení na které jsou konstruovány.

Ohrožení života
V takovém případě mohou špičky rotoru odletět rychlostí stovek 
kilometrů za hodinu. Jak jsou kusy listu odmrštěny poté, co se náhle 
oddělí od rotoru, mohou mít obrovskou kinetickou energii a hybnost. 
Taková nehoda může vést k újmám na životě. Existuje mnoho případů, 
kdy velká část zlomeného listu byla nalezena desítky kilometrů, nebo i 
ještě dále, od turbíny, od níž se odlomila.

Kontroly termokamerou mohou pomoci zabránit těmto nehodám. Jak 
pro elektrické, tak pro mechanické součásti platí obecné pravidlo, že 
předtím, než k poruše dojde, dochází k přehřívání. Ke zjištění nárůstu 
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teploty před nehodou lze použít termokameru. Zahřátá místa jsou jasně 
zachycena při měření.

Termokamera vám pomůže problém „vidět“.
Kde vám ostatní technologie sdělí, že problém je s celým strojem, 
termokamera vám přesně ukáže, která součást zařízení je příčinou 
problému. Spolehlivě, efektivně a rychle může být termografie použita 
ke zjišťování známek opotřebení na ložiscích, hřídelích, ozubených 
kolech a brzdách, což vám umožní je opravit nebo vyměnit před tím, 
než selžou.

Kontrola celého systému
Termokamery lze použít ke kontrole elektrických komponent, jako 
jsou transformátory, konektory, regulátory otáček motoru a podobně. 
Termografie je jedinou technologií, která umožňuje kontrolovat veškeré 
elektrické a mechanické součásti větrné turbíny a okolní elektrický 
systém.

Termokamera FLIR: perfektní nástroj
Údržbové čety větrných turbín na celém světě se spoléhají na 
termokamery. Důležitým faktorem využitelnosti v terénu je konstrukce 
kamery. Všechny kamery FLIR jsou co nejkompaktnější, ergonomické 
a snadno ovladatelné, což je velmi důležité, když je potřeba vyšplhat 
desítky metrů, abyste se dostali k větrné turbíně, kterou je třeba 
zkontrolovat.

Tato obrovská 12 tunová sestava převodovky s kotoučovou 
brzdou je vyzvednuta jeřábem do výšky 60 metrů, aby zde 
mohla být přimontována k větrné turbíně.

Source: Paul Anderson (CC SA 2.0)
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Dalším důležitým faktorem je objektiv. Společnost FLIR Systems nabízí 
volitelné 45° a 90° širokoúhlé objektivy. To vám umožní zachytit velké 
části zařízení najednou, a to dokonce i když jste blízko. Skutečnost, že 
nemůžete udělat krok zpět, když kontrolujete větrnou turbínu ve výšce, 
činí z této vlastnosti velmi důležitý parametr.

FLIR Systems nabízí pro stavební inspekce celou řadu termokamer. Od 
kompaktního základního modelu i3, přes praktické série Ebx- a B-, až po 
nejpokročilejší termokameru B660. U FLIR Systems najdete správný typ 
kamery pro každou aplikaci.

Termogram převodovky větrné turbíny. Měření bylo provedeno ve výšce asi 50 metrů.
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Termokamery lze také použít k diagnostice celého systému kolem větrné turbíny. Jeden z 
těchto třífázových konektorů, nejvíce vpravo, je mnohem teplejší než ostatní. Tato vada 
byla spatřena a opravena dříve, než došlo k závažné poruše.
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Výběr správného dodavatele 
termokamery 
Nákup termokamery je dlouhodobou investicí. Jakmile ji začnete 
používat, můžete snadno zjistit, že je na ní závisí bezpečí mnoha lidí i 
zařízení. Potřebujete proto vybrat termokameru, která nejlépe vyhovuje 
vašim potřebám, ale také spolehlivého dodavatele, který se stane vašim 
dlouhodobým partnerem.

Dobře zavedená společnost by vám měla být schopna nabídnout:

•	 Hardware 
Různí uživatelé mají různé potřeby. Je proto důležité, aby 
výrobce mohl nabídnout celou řadu termokamer, od cenově 
nejdostupnějších modelů až k pokročilým high-end modelům, 
abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. 

•	 Software  
Bez ohledu na aplikaci budete potřebovat software pro analýzu 
termogramů a prezentování vašich zjištění zákazníkům nebo 
managementu. Vyberte si termokameru, která může pracovat v 
kombinaci se správným softwarem.

•	 Příslušenství  
Jakmile začnete používat termokameru a objevíte všechny výhody, 
které může nabídnout, mohou se vaše potřeby změnit. Ujistěte 
se, že máte systém, který může růst s vašimi potřebami. Výrobce 
by měl být proto schopen nabídnout různé typy čoček a další 
příslušenství.

•	 Služby  
Ačkoli většina termokamer, které se používají pro průmyslové 
aplikace, jsou na tom výborně z hlediska bezúdržbovosti, ujistěte 
se, že servisní středisko máte poblíž pro případ, že se by se něco s 
kamerou stalo. Občas je také zapotřebí termokameru zkalibrovat. V 
obou případech jistě nebudete chtít posílat vaši kameru na druhý 
konec světa, ale do místního servisu, aby bylo zajištěno, že budete 
mít kameru zpět v co nejkratším časovém horizontu.

•	 Školení  
Termografie je víc než jen správné ovládání kamery. Vyberte si 
proto dodavatele, který vám v případě potřeby může poskytnout 
dobré školení a aplikační podporu.

7
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Hledání nejlepšího řešení

V podstatě je šest klíčových požadavků, které je důležité zhodnotit při 
výběru vhodné kombinace termokamery, softwaru a školení:

Kvalita obrazu
Teplotní citlivost
Přesnost
Funkce kamery
Software
Požadavky na školení

1. Kvalita obrazu
Kvalita obrazu nebo rozlišení kamery je důležitým faktorem. 
Nejdostupnější základní model má rozlišení 60 x 60 pixelů, zatímco 
vyspělé high-end modely mají rozlišení 640 x 480 pixelů.

Termokamery s rozlišením 320 x 240 nebo 640 x 480 pixelů poskytují 
vynikající kvalitu obrazu. V náročnějších oblastech se rozlišení 640 x 480 
pixelů stává standardem při profesionálním použití.

Kamera s rozlišením 640 x 480 pixelů má 307,200 měřících bodů v 
jednom snímku, což je čtyřikrát víc, než má kamera s 320 x 240 pixely s 
76,800 měřícími body. Nejenom, že přesnost měření je lepší, ale velký 
rozdíl je i v kvalitě obrazu.

Vysoké rozlišení umožňuje vidět, změřit a pochopit jednotlivé detaily 
přesněji.

8

Termogram: 640 x 480 pixelů Termogram: 180 x 180 pixelů
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Kamery s vysokým rozlišením umí zachytit drobné detaily, i když snímají 
objekt z větší dálky. Ve srovnání s kamerami s nižší kvalitou obrazu si 
můžete prohlédnout najednou větší plochu bez ztráty informace o 
teplotě.

Kamerou s rozlišením 640 x 480 pixelů, která je vybavena 45 stupňovým 
objektivem, lze změřit oblast cca 4 m x 3 m  na vzdálenost 5 metrů v 
rámci jednoho snímku. Chcete-li zkontrolovat stejnou oblast s kamerou s 
rozlišením 320 x 240 a také s 45 stupňovým objektivem, je nutné pořídit 
čtyři snímky z poloviční vzdálenosti. Vyšší rozlišení nejenže zvyšuje 
efektivitu při práci v terénu, ale nižší počet pořízených snímků také šetří 
čas ve fázi dokumentace.

640 x 480 pixelů
Zapotřebí je jeden snímek

320 x 240 pixelů 
Jsou zapotřebí čtyři snímky z poloviční 
vzdálenosti
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2. Teplotní citlivost 
Teplotní citlivost popisuje, jak malý rozdíl teplot je kamera 
schopna detekovat. Čím lepší je teplotní citlivost, tím menší 
je minimální teplotní rozdíl, který může termokamera 
zaznamenat a zobrazit. Obvykle je teplotní citlivost udávána 
ve stupních C nebo mK. Nejvyspělejší termokamery pro 
průmyslové aplikace mají teplotní citlivost 0,03 °C (30 mK). 

Citlivost 65 mK                                          Citlivost 45 mK

Schopnost detekovat nepatrné teplotní rozdíly je důležitá pro většinu 
aplikací. Vysoká citlivost kamery je velmi podstatná zejména pro aplikace 
ve stavebnictví, kde jsou typicky nižší teplotní rozdíly. Je zapotřebí 
vyšší citlivosti, aby mohly být pořízeny detailnější snímky a mohla být 
provedena lepší diagnostika. Čím vyšší je citlivost, tím lépe kamera 
zaznamená jemné detaily i při malých teplotních rozdílech.

3. Přesnost 
Všechna měření jsou náchylná k chybám a bezdotykové měření teploty 
termokamerou bohužel není výjimkou. 

V katalogových listech termokamer je přesnost vyjádřena jak v 
procentech, tak ve stupních Celsia. Je tím vyjádřena tolerance chyb pro 
všechna měření. Naměřená teplota se může od skutečné teploty lišit 
buď zmíněným procentem, nebo absolutní teplotou a to podle toho, 
který z údajů je větší.

Současný standard pro přesnost je ± 2% / ± 2 ° C. Nejlepší termokamery 
od FLIR Systems však dosahují ještě větší přesnosti: ± 1% / ± 1 ° C.

Sensitivity
0.03°C
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4. Funkce kamery 

Emisivita a odraz zdánlivé teploty
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, emisivita objektu je velmi 
důležitý parametr, který je třeba vzít v úvahu. Všechny termokamery 
FLIR pro aplikace ve stavebnictví umožňují obsluze nastavit emisivitu a 
velikost zdánlivé odražené teploty. Tyto parametry jsou velmi podstatné 
a před nákupem libovolné termokamery byste se měli ujistit, že 
termokamera umožňuje jejich nastavení.

Tento termogram jasně ukazuje, že odraz může představovat problém. Termogram 
zachycuje vše, včetně odrazu způsobeného mrakem. Protože dochází k odrazu, je výsledná 
teplota součtem teploty panelu a zdánlivé odražené teploty mraku.

Manuální korekce teplotního rozsahu
Další důležitou vlastností kamery je možnost ručně nastavit teplotní 
rozsah u zobrazených snímků. Bez této funkce kamera automaticky 
zobrazí všechny teploty mezi minimální a maximální teplotou v měřené 
scéně. Někdy je ale třeba se omezit pouze na malou část teplotní 
stupnice.

Rozpětí u automaticky nastaveného snímku vlevo je příliš široké. Ručně nastavený rozsah 
vpravo jasně ukazuje úniky tepla, který byl na automaticky nastaveném snímku prakticky 
neviditelný.
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Rosný bod, relativní vlhkosti a alarm izolace
- Alarm rosného bodu:
Rosný bod je teplota, při níž vlhkost v určitém objemu vzduchu začne 
kondenzovat do kapalné vody. Při této teplotě je pak v daném objemu 
relativní vlhkost 100%. Nastavením několik parametrů v kameře pak 
bude funkce „alarm rosného bodu“ automaticky detekovat oblasti, kde k 
tomu může dojít v důsledku nedostatků v konstrukci budovy.

- Alarm relativní vlhkosti:
Za určitých okolností budou růst plísně i na místech, kde relativní vlhkost 
je menší než 100%. Chcete-li odhalit tyto oblasti, nelze použít alarm 
rosného bodu, protože detekuje pouze oblasti, kde relativní vlhkost je 
100%.

Pro detekci oblastí, v nichž je relativní vlhkost menší než 100%, lze použít 
tzv. „alarm relativní vlhkosti“. V termokameře pak můžete nastavit relativní 
vlhkost, nad kterou se alarm vyvolá.

- Alarm izolace:
Alarm izolace zjistí oblasti, kde mohou být v budově nedostatky izolace. 
Alarm se vyvolá, když úroveň izolace poklesne pod nastavenou hodnotu. 
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Alarm relativní vlhkosti vás 
upozorní na oblasti, kde je 
riziko kondenzace vody. Na 
obrázku níže jsou rizikové 
oblasti označeny modrou 
barvou.

Alarm izolace ukazuje odlišnou 
barvou tam, kde jsou oblasti 
pod nebo nad nastavenou 
teplotou.



Termogram Snímek ve viditelném spektru - fotografie

Digitální fotoaparát
Někdy může být velmi obtížné určit, jaké objekty jsou na termogramu 
zachyceny. V těchto případech může napomoci vyfotografovat zároveň 
scénu ve viditelném spektru. Většina termokamer FLIR má proto 
vestavěný digitální fotoaparát. Tuto funkci využívá většina stavebních 
odborníků, aby se později mohli ujistit, co je na termogramu zachyceno.

LED osvětlení 
Světelný zdroj ve vaší kameře zajistí, že vestavěný digitální fotoaparát 
bude moci vytvořit jasné obrázky, které potřebujete k tomu, abyste, bez 
ohledu na světelné podmínky, mohli maximálně využít funkcí Picture in 
Picture (obraz v obraze) a Thermal Fusion (teplotní prolnutí).

Picture in Picture (obraz v obraze)
S funkcí Picture in Picture může obsluha kombinovat snímky z 
digitálního fotoaparátu a termokamery. Na kombinovaném snímku se 
v horní části digitální fotografie zobrazí rámeček s částí termogramu, se 
kterým lze pohybovat a měnit jeho velikost. To vám může pomoci lépe 
identifikovat a lokalizovat problémy.
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Tento případ poškození vodou jasně ukazuje výhodu funkce Picture-in-Picture, protože 
klient může poměrně snadno zjistit, kterou část v budově snímek zabírá zatímco pouze s 
termogramem by to bylo obtížnější.



Thermal Fusion (teplotní prolnutí)
Tato funkce umožňuje obsluze kombinovat dva obrazy nastavením teplotních 
mezí, v rámci kterých jsou zobrazena teplotní data a mimo které se zobrazuje 
digitální fotografie. To pomáhá izolovat problémy, lépe identifikovat 
komponenty, které je třeba vyměnit a zajistit efektivnější opravu.

     

Laserové ukazovátko
Některé termokamery mají vestavěné laserové ukazovátko. Existuje několik 
důvodů, proč je tato funkce důležitá.

Laserové ukazovátko umožňuje lokalizovat přesné místo, kam je zaměřen 
objektiv termokamery. Jedním jednoduchým stiskem tlačítka vám laser umožní 
přesně vidět pozici, kam je termokamera zamířena, takže můžete měřené cíle 
přesně identifikovat.

Dalším důvodem je bezpečnost. Laserové ukazovátko eliminuje tendenci 
dotýkat se objektů, které mohou být v průmyslových podmínkách 
nebezpečné.

Vyměnitelné objektivy
Jakmile začnete používat termokameru a objevovat všechny její možnosti, 
snadno zjistíte, že se vaše potřeby změnily. Výměnitelné objektivy vám mohou 
pomoci přizpůsobit vaši termokameru pro každou situaci. Standardní objektiv 
může být pro většinu aplikací nejlepším řešením, ale někdy je třeba zorné pole 
změnit.

V některých případech není dostatek místa pro dostatečný odstup tak, 
aby	byla	viditelná	celá	oblast.	Širokoúhlý	objektiv	pak	může	být	ideálním	
řešením. S širokoúhlým objektivem může obsluha prohlédnout celý dům jen z 
několikametrové vzdálenosti.

Tyto objektivy umožňují stavebním technikům zmapovat celou budovu na 
vzdálenost pouhých několika metrů. Když se jedná o vzdálenější cíl, může být 
užitečné použít teleobjektiv. 
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Ergonomický design a snadné použití 
Každý nástroj, který se často používá, musí 
být lehký, kompaktní a snadno 
použitelný. Protože většina pracovníků 
bude používat termokameru často 
a po delší dobu, je velmi důležitý 
ergonomický design. Design menu a 
fyzická tlačítka by také měla být velmi 
intuitivní a uživatelsky příjemná, aby 
jejich používání bylo co nejefektivnější.

FLIR Systems se snaží, aby v každé termokameře kterou 
vyrábí, byla dokonale vyvážena hmotnost, funkčnost a jednoduchost použití. 
Díky tomuto přístupu jsme v oblasti designu získali několik ocenění.

 Formát snímků 
Důležitým faktorem pro rychlý reporting je obrazový formát, ve kterém 
termokamera ukládá termogramy. Některé termokamery ukládají teplotní 
data a snímky v proprietárním formátu, což znamená, že budete potřebovat 
dodatečný software pro konverzi termogramů do standardního obrazového 
formátu JPEG.

Termokamery FLIR pracují s plně radiometrickým JPEG. To znamená, že 
všechny teplotní údaje jsou uloženy v tomto formátu a mohou být snadno 
zobrazeny pomocí standardního software.

 

Všechny termokamery FLIR  ukládají snímky ve formátu JPEG. 
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Galerie miniatur snímků 
Při zaznamenávání termogramů v 
terénu může být důležité porovnat je 
s dříve pořízenými snímky v paměti 
kamery. Všechny termokamery FLIR 
proto mají snadno přístupnou galerii 
miniatur snímků, což vám pomůže rychle 
zkontrolovat uložené snímky a najít ten, 
který potřebujete – je to pohodlné a šetří 
to čas!

Hlasové a textové poznámky
Pro další urychlení a to jak samotné kontroly, tak i tvorby 
dokumentace, umožňují některé termokamery psát textové 
poznámky vestavěnou klávesnicí na dotykové obrazovce. Psaní zpráv 
je tak mnohem jednodušší a rychlejší. Některé termokamery vám 
dokonce umožní nahrávat při práci  hlasové komentáře, což může 
během měření snížit čas, který strávíte pořizováním poznámek, 
prakticky na nulu.
 

GPS poloha
Už se vám někdy stalo, že jste zapomněli, kde jste 
daný snímek pořídili? Také jste už někdy nemohli 
najít poznámky, které jste si napsali, aby vám 
toto místo připomenuly? Některé z nejvyšších 
modelů našich termokamer mají funkci GPS 
pro poznámkování termogramů údajem o 
geografické poloze. Technologie GPS vám 
pomůže zaznamenat informaci o poloze, na níž 
byl každý termogram pořízen.

ABC
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Komunikace s externími měřícími přístroji
Někdy údaje o teplotě získané termokamerou samy o sobě 
neposkytuje dostatek informací. Pro získání kompletnější informace 
proto používá mnoho stavebních techniků další měřící přístroje, 
jako například vlhkoměr. Technik si během měření hodnoty 
z vlhkoměru zapisuje a později jsou tyto písemné hodnoty 
zkopírovány do výsledné zprávy. Tato metoda je neefektivní a je 
náchylná k lidským chybám.

Pro zajištění spolehlivých a účinných kontrol nabízí společnost 
FLIR Systems termokamery, které mohou automaticky ukládat 
hodnoty z vlhkoměru do termogramu pomocí Bluetooth MeterLink 
spojení. Zapisování poznámek je věcí minulosti, neboť hodnoty 
z multifunkčních vlhkoměrů Extech se automaticky a bezdrátově 
přenášejí do kamery a jsou uloženy v příslušném termogramu.

MeterLink umožňuje bezdrátově připojit vlhkoměr Extech  k 
termokameře FLIR.
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Bezdrátové připojení 
S pomocí technologie WiFi můžete bezdrátově komunikovat 
s kamerou. Je tak možné přenést snímky přímo z kamery do 
mobilního telefonu nebo tabletu.

WIFI
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5. Software 
Po provedení měření budete 
pravděpodobně muset předložit 
výsledky svým kolegům nebo klientům. 
Čeká vás tedy analýza termogramů a 
vytvoření protokolu o měření. Měli byste 
se proto ujistit, že s termokamerou je 
dodáván příslušný software.

Většina programů, které jsou dodávány 
s termokamerami, umožňují vytváření 
základních zpráv a analýz. Jedná se o 
měření teploty v bodě a některé další měřicí funkce.
Pokud potřebujete více funkcí pro analýzu a vytváření zpráv, měl by výrobce 
termokamery nabídnout rozsáhlejší softwarový balík. Funkce v tomto balíku by 
měly zahrnovat věci jako:

•	 Flexibilní vzhled stránky a nastavitelné rozložení jednotlivých prvků
•	 Výkonné nástroje pro teplotní analýzy: vícenásobné body, oblasti, měření 

teplotních rozdílů 
•	 Triple Fusion (trojité spojení)  Picture-in-Picture (pohyblivý, s nastavitelnou 

velikostí a škálovatelný)
•	 Trendy
•	 Vytvoření vzorců s pomocí naměřených hodnot z termogramu
•	 Přehrávání  radiometrických sekvencí přímo ve zprávě
•	 Funkce vyhledávání k rychlému nalezení snímků pro vaši zprávu
•	 Panorama, tj. nástroj pro spojení několika snímků do jednoho velkého

Po důkladné analýze všech informací a s 
kvalitní zprávou o měření, budete moci 
svému zákazníkovi nebo nadřízenému jasně 
ukázat, kde se nachází potenciální problémy 
a přesvědčit je o preventivních opatřeních, 
která je třeba přijmout.

6. Požadavky na školení
FLIR spolupracuje s Infrared Training Center (ITC), celosvětovým školicím 
střediskem, které vyučuje v souladu s celosvětovými standardy. ITC nabízí 
vše od krátkých úvodních kurzů až po certifikační kurzy. Pro více informací, 
navštivte www.infraredtraining.com 
nebo www.irtraining.eu.
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Postup při kontrole
Termokamera byla doručena. Kde ale začít? V této části příručky budou 
prezentovány některé postupy termografické diagnostiky, abyste mohli 
termokameru v praxi začít rychle používat.

1. Stanovte účel měření
Měření začněte rozhovorem s klientem o diagnostikované stavbě. 
Došlo v nedávné době ke zvýšení spotřeby energie? Je uvnitř chladno? 
Je patrné pronikání chladného vzduchu? Následně změřte vnitřní a 
venkovní teplotu a ujistěte se, že teplotní rozdíl je pro diagnostiku 
dostatečný (vhodný je rozdíl alespoň 10 °C).

2. Začněte v exteriéru
Termografickou kontrolu začněte z exteriéru. Chybějící tepelnou izolaci 
nebo tepelné mosty naleznete nejrychleji právě odsud. Je také důležité 
pořídit termogramy částí zdiva, které se zdají být v pořádku. To pak 
umožní srovnání těchto výsledků s místy, které vykazují chybu a zároveň 
vyhodnotit rozsah jednotlivých zjištěných anomálií.

3. Pokračujte v interiéru
Dalším krokem je měření v interiéru, které ovšem vyžaduje poměrně 
důkladnou přípravu, při které musí technik zajistit nezbytné věci k 
dosažení přesného a hodnotného výsledku měření. Ty mohu mimo jiné 
zahrnovat stěhování nábytku od obvodových stěn a odhrnování závěsů. 
To je vhodné udělat nejméně šest hodin před kontrolou, aby izolační 
vlastnosti nábytku již neovlivnily výsledky měření termokamerou. Jak 
již bylo uvedeno dříve, požadavkem na přesné termografické měření je 
dostatečný rozdíl teplot (alespoň 10 ° C) mezi vnitřní a vnější teplotou 
vzduchu.

Pokud jsou splněny tyto podmínky, technik s termokamerou může začít 
kontrolovat jednotlivé místnosti v budově. Je při tom nezbytné, aby 
během měření pořizoval poznámky o tom, kde byl každý termogram 
pořízen. Vhodnou metodou je například vyznačování šipek na 
půdorysném plánu budovy, kdy jednotlivé šipky přesně ukazují kde a z 
jakého úhlu byly termogramy pořízeny.

9
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4. Zkouška vzduchotěsnosti
Malé trhliny a štěrbiny mohou způsobit proudění teplého vzduchu z 
interiéru do exteriéru. To je nejen nepříjemné, ale také to může zapříčinit 
nemalé ztráty energie. Úniky vzduchu mohou tvořit až polovinu 
spotřebované energie vynaložené na vytápění. Zkouška, jejímž cílem je 
zviditelnění i velmi malých trhlin, se nazývá „BlowDoor“ test.

"BlowerDoor" pomáhá zintenzivnit úniky vzduchu skrz vady 
obvodového pláště budovy.

"BlowerDoor“ system zahrnuje tři komponenty: kalibrovaný ventilátor, 
systém dveřních panelů a zařízení k měření průtoku vzduchu z 
ventilátoru a zároveň tlaku v budově. Ventilátor "BlowerDoor" je dočasně 
zasazen do vnějších dveří za použití systému dveřních panelů. Ventilátor 
se použije k foukání vzduchu do budovy nebo ven z ní, což vytváří malý 
tlakový rozdíl mezi vnějškem a vnitřkem.

Ventilátor "BlowerDoor" zařízení se obvykle instaluje do vstupních dveří.
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"BlowerDoor" systém používá ventilátor buď k vysávání vzduchu z 
místnosti, nebo nasávání do ní, což způsobuje tlakové rozdíly. V důsledku 
toho je tlak vzduchu uvnitř místnosti nižší než vnější tlak, obvykle se daří 
dosáhnout rozdílu asi 50 Pa.

Vzhledem k tomuto rozdílu tlaků bude venkovní vzduch proudit do 
místnosti skrze trhliny a ochladí místa, kde se trhlina vyskytuje. Takto 
vzniklý teplotní rozdíl bude jasně viditelný na termogramu jako studené 
místo nebo větší chladnější oblast, což technikovi umožní přesně 
lokalizovat a zmapovat cestu infiltrace vzduchu.

5. Analýza a tvorba reportů
Po kontrole a změření všech místností, je čas vrátit se do kanceláře, 
provést analýzu snímků a poznatky shrnout do zprávy o měření.

Softwarové programy společnosti FLIR Systems, jimiž jsou QuickReport, 
QuickPlot, BuildIR a Reporter umožňují rychlé a efektivní sestavení 
komplexní zprávy o měření, kterou pak můžete předat svým kolegům 
nebo klientům.
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FLIR BuildIR
Software  FLIR BuildIR souží k analýze výsledků měření, vytváření  
profesionálních zpráv a kvantifikování problémů, které souvisejí se stavem  
budovy, jimiž jsou například  infiltrace vzduchu, izolační vady, tepelné mosty, 
problémy s vlhkostí apod. Jeho nová a jedinečná funkce také umožňuje 
kvantifikaci a odhad nákladů energetických ztrát.

Program obsahuje Image Editor pro pokročilé analýzu termogramů, nástroj 
Panorama a nástroj Sensor pro vytváření grafů o podmínkách během měření. 
Funkce Panorama umožňuje spojit několik snímků dohromady do jednoho 
velkoplošného obrazu. Lze také provádět výřezy a korekci perspektivy. Mezi 
další přednosti patří funkce pro odhad energetichých ztrát a přizpůsobitelné 
šablony pro vytváření zpráv souvisejících s problematikou budov.

FLIR Reporter
Protože je FLIR Reporter založen na běžně používaném textovém procesoru 
Microsoft Office Word, umožňuje intuitivní a snadné ovládání. Vzhledem k 
tomu, že většina lidí s tímto editorem běžně pracuje, je nutné jen minimální 
zaškolení. Vytváření profesionálních zpráv je podporováno známými Word 
funkcemi včetně automatické kontroly pravopisu.

FLIR Reporter také obsahuje řadu pokročilých funkcí včetně: funkce obraz 
v obraze, teplotního prolnutí, vestavěné GPS lokalizace, digitálního zoomu, 
volby barevné palety, přehrávače hlasových komentářů zaznamenaných v 
terénu a automatické konverze zpráv do .pdf formátu Adobe.
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FULL PRODUCT 
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

FLIR i3 / i5 / i7

FLIR Ebx-Series

FLIR B-Series

FLIR T640bx

FLIR B620/B660
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