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FLIR Systems: světový lídr v oblasti termografie
Společnost FLIR Systems je světovým lídrem v oblasti návrhu, výroby a 
marketingu termografických systémů pro široké spektrum komerčních a 
vládních aplikací.

Rychle rostoucí trh i společnost
Během několika uplynulých let na nejrůznějších trzích značně vzrostl zájem 
o termografii a bezdotykové měření teplotních polí. Aby na tuto zvýšenou 
poptávku náležitě reagovala, společnost FLIR Systems významně rozšířila svou 
organizační základnu. Dnes zaměstnáváme více než 4000 osob. Tito specialisté 
na infračervenou techniku společně vytvářejí konsolidovaný roční obrat větší 
než 1 mld. amerických dolarů. Společnost FLIR Systems to tak staví do role 
největšího výrobce komerčních termokamer na světě.
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Výrobní možnosti
Společnost FLIR v současné době provozuje šest výrobních podniků: tři v USA 
(Portland, Boston a Santa Barbara, Kalifornie), jeden ve Švédsku, jeden v Estonsku a 
jeden poblíž Paříže ve Francii.

FLIR ATS, FrancieFLIR, Švédsko

FLIR, Boston, USA FLIR Santa Barbara, USA

Všechny trhy a všechny aplikace
Společnost FLIR Systems se výhradně zaměřuje na termokamery. Žádný jiný 
výrobce nevyrábí více termokamer než společnost FLIR Systems.

Společnost FLIR Systems je aktivní všude, kde se termokamery používají:
strojírenství, stavebnictví, automatizace, řízení procesů, námořní plavba a
bezpečnost, to jsou jen některé oblasti, v nichž termokamery FLIR Systems 
prokázaly svou hodnotu.
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Termokamera zaznamenává intenzitu záření v infračervené části 
elektromagnetického spektra a převádí ji na viditelný obraz.

Co je to infračervené záření?
Naše oči jsou detektory, které se vyvinuly tak, aby vnímaly elektromagnetické 
záření ve viditelné části elektromagnetického spektra. Všechny ostatní formy 
elektromagnetického záření, k nimž patří infračervené záření, jsou pro lidské oči 
neviditelné.

Existenci infračerveného záření objevil v roce 1800 astronom Sir Frederick 
William Herschel. 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 až 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.

Termokamera a princip její funkce2
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Infračervené záření se nachází mezi viditelnou a mikrovlnnou částí 
elektromagnetického spektra. Primárním zdrojem infračerveného záření je teplo 
nebo tepelné záření. Záření v infračervené oblasti emituje každý předmět, jehož 
teplota je vyšší než absolutní nula (-273,15 stupňů Celsia nebo 0 stupňů Kelvina). 
Dokonce i předměty, o nichž si myslíme, že jsou velmy chládné, jako je například 
kostka ledu, emitují infračervené záření.

Gamma
Rays

X-Rays Ultra-
Violet

Visible

Infrared

Microwaves

Radio

UHF VHF

Visible Infrared

2 5 8 12 micrometers

SW LW

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.

A B

D

E

E
C

Infračervená termografie je způsob převodu infračerveného obrazu do radiometrického 
zobrazení, které umožňuje odečítat z obrazu hodnoty teplot. Proto každý pixel 
radiometrického obrazu je ve skutečnosti naměřenou hodnotou teploty.  Pro tento účel 
jsou termokamery vybaveny složitými výpočetními algoritmy. Díky tomu se termokamera 
stává tím, co je: dokonalým nástrojem pro prediktivní údržbu elektrických a strojních 
zařízení.
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Cílem všech výrobních závodů je rychlejší, kvalitnější, účinnější a levnější produkce. Aby bylo 
dosaženo těchto cílů, průmyslové závody musí pracovat nepřetržitě: 24 hodin denně, 365 dní 
v roce. Bez nákladných odstávek, bez zmařeného času.
 
Pro dosažení vysoké produkce zahrnula řada závodů do svého programu prediktivní údržby 
termokameru, která je jedním z nejhodnotnějších diagnostických nástrojů na světě.
 
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, co je třeba opravit
• Pomohou vám najít chyby dříve, než nastane skutečný problém
• Šetří váš cenný čas a peníze

Společnost FLIR Systems nabízí široké spektrum termokamer. Ať již s termografií začínáte, 
nebo jste v této oblasti profesionálem, společnost FLIR vám může nabídnout tu správnou 
termokameru.

Jaké je využití termografie?3

Vnitřní poškození pojistky Nesprávně zajištěný spojNedokonalé propojení a vnitřní 
poškození
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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 versus termokamery
Infračervené (IR) teploměry jsou spolehlivé a velmi užitečné pro bodové měření teploty, 
ale při měření velkých ploch snadno dojde k vynechání kritických míst. Ať již monitorujete 
vysokonapěťová zařízení, nízkonapěťové elektrorozvodné skříně, motory, rozvaděče, 
vysokoteplotní zařízení nebo pátráte po ztrátách způsobovaných izolací… Termokamera je 
jediným nástrojem, který vám umožní vše VIDĚT.

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

Rychlejší a snadnější nalezení problémů s extrémní přesností
Pokud používáte bodový IR teploměr, snadno přehlédnete kritickou závadu. 
Termokamera FLIR vám poskytne celkový přehled o situaci a okamžité informace pro 
diagnostiku. Toto zařízení vám nejen pomůže vyhledávat elektrické/mechanické závady, 
ale napomůže i zamezení požáru.

Požár
Malý elektrický problém může mít dalekosáhlé následky. Často dochází ke zvýšení 
odporu elektrické sítě a k maření energie na produkování tepla. Pokud je situace 
ponechána bez kontroly, oteplení může narůst až do hodnoty, při níž dochází k tavení 
zatížených spojů. Mohou také začít létat jiskry, které snadno zažehnou požár. Pravidelné 
kontroly pomocí termokamery tak pomáhají předcházet požárům.
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4 Diagnostika elektrických a mechanických zařízení
Termokamery pro elektrotechnické a strojírenské aplikace jsou účinné a neinvazivní nástroje 
pro monitorování a diagnostiku elektrických a mechanických instalací a komponent. 
Pomocí termokamery můžete včas odhalit problémy, což umožňuje jejich zdokumentování 
a nápravu předtím, než se stanou vážnějšími a nákladnějšími na opravu.

Společnost FLIR Systems nabízí široké spektrum termokamer. Ať již používáte termokamery 
ke kontrole velkých průmyslových instalací, či pojistkových skříní v rodinných domech, firma 
FLIR bude mít pro vás právě tu správnou termokameru.

Termokamera zaznamenává přesné údaje o teplotě a poskytuje tak odborníkovi na údržbu 
důležité informace o stavu kontrolovaného zařízení. Kontroly termokamerou lze provádět 
za plného provozu výrobního procesu a v mnoha případech může použití termokamery 
dokonce pomoci optimalizovat samotný výrobní proces.

Termokamery jsou tak hodnotným a univerzálním nástrojem, že ani nebudeme schopni 
vyjmenovat všechny možné aplikace. Každý den se vyvíjejí nové a inovativní možnosti 
využití této technologie.
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Svědectví našich zákazníků

Termokamery od společnosti FLIR Systems používá široké spektrum lidí.
Společnost FLIR Systems má mnoho zákazníků, kteří jsou aktivní v nejrůznějších 
oblastech.

Všichni bez výjimky objevili výhody, které termografie může nabídnout. Vědí, že 
termokamery jim každý den pomáhají šetřit čas a peníze.

Mnozí z nich si vybrali termokameru od FLIR Systems. Potvrdili, že společnost 
FLIR Systems vyrábí nejpokročilejší, nejergonomičtější a uživatelsky nejpřívětivější 
systémy.

Na následujících stránkách naleznete několik stručných svědectví uživatelů 
termokamer FLIR. Věříme, že právě tito uživatelé budou nejlépe propagovat 
termografii a značku FLIR Systems.

Nespoléhejte se jen na nás. Přečtěte si, co o termokamerách FLIR řekli jejich 
uživatelé.

5
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„Podle mého názoru, by vzdělání 
našich studentů bylo neúplné, 

kdybychom do jejich studijního 
programu nezařadili možnosti využití 
termokamer,“ říká Johan Bengtsson, 

vedoucí skupiny GTC.

Budoucí inženýři se seznamují s využitím 
termokamer

Budoucí inženýři by měli používat nejmodernější nástroje, které jsou na trhu 
dostupné. Göteborgs Tekniska College (Gothenburgská technická univerzita) 
používá termokameru FLIR k výuce svých studentů v oblasti technické diagnostiky.

Termokameru lze použít ke kontrole mnoha různých 
zařízení.

Pomocí termokamery lze kontrolovat jak mechanické, 
tak elektrické komponenty.

Termogram elektrické skříně.

Přehřátý kabel
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Termografie pomáhá detekovat pronikání 
vody do plášťů letadel

Průnik vody do jednotlivých části letadla může vytvořit nebezpečnou situaci. 
Ačkoli je plášť letadla velmi pevný a lehký, ztrácí své vlastnosti, je-li poškozen - v 
tomto případě ledem.

„Termografie je skvělou technologií pro zjišťování průniků vody,“ vysvětluje
Paul Kennedy, odborník na kompozity a nátěry a dohlížitel/inspektor 

společnosti Air Atlanta Aero Engineering. „Ve vysoké nadmořské výšce, při 
teplotách -40 °C nebo ještě nižších, zamrzá voda v buňkách pláště letadla. 

Letadlo klesá relativně rychle, takže když přistane, je voda stále zmrzlá. 
Termokamera tato studená místa snadno rozliší.“

Termogram motoru; odborník je schopen „číst“ ter-
mogramy, protože ví, že různé materiály mají různou 
emisivitu

Kontrola letadla pomocí termokamery FLIR. Pohled na motor letadla Boeing
767-300ER

Velké poškození horní části motoru zjištěné bezprostřed-
ně po přistání letadla.
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„Prostě neexistuje jiný dodavatel 
termokamer, který by poskytl 

stejnou úroveň služeb a kvality 
produktu, jako FLIR Systems,“ 

říká Ralf Grispen ze společnosti 
Thermografisch Adviesbureau 

Uden BV.

Kontroly termokamerou pomáhají 
optimalizovat transport páry

Když se transportují velké objemy horkých plynných nebo kapalných chemikálií 
prostřednictvím potrubí, je životně důležitá kvalita jejich izolace. Kontroly za 
použití termokamery FLIR mohou pomoci lokalizovat místa největších úniků tepla.

Termogram jasně ukazuje únik tepla způsobený nedostatečnou izolací.

Fotografie a termogram jedné z trubek sítě. Termogram jasně ukazuje místo se sníženou izolací.

Kontrola odhalila asi 150 problémových oblastí, což 
bylo rozsáhle zdokumentováno pomocí vysoce přesné 
termokamery FLIR.
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Využití termografie při údržbě lodí

Komerční lodě jsou vděčnými objekty termografické kontroly: obsahují velké 
stroje, rozsáhlé elektrické instalace a složité elektronické systémy, které lze stěží 
kontrolovat vizuálně. Kromě toho je závažnou otázkou prevence požárů.

„V blízké budoucnosti bude využití 
termografie v docích velmi časté a to 

zejména při preventivních prohlídkách 
lodí a za účelem lokalizace závad,“ 

předpovídá Lloyd's Register.

Ventil sloužící k indikaci hladiny oleje v hlavním moto-
ru: není izolován a je příliš horký.

Fotografie a termogram elektromotoru pohánějícího čerpadlo ve strojovně tankeru

Fotografie a termogram části strojovny.
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„Výhoda spočívá v tom, že uvidíte 
problém dříve, než se stane 

viditelným pro nevyzbrojené oko, což 
vám umožní včas provést rozhodnutí 
ohledně případné opravy či výměny 

zařízení,“ vysvětluje Douglas Glen, 
starší termodiagnostik z týmu 

technické diagnostiky.

Termokamery FLIR pomáhají zajistit 
nepřetržitou výrobu oceli

Výrobní závody musí být v nepřetržitém provozu. Žádné odstávky, žádné prostoje. 
Aby zajistila náležitý provoz svých výrobních závodů v lokalitě Vanderbijlpark, 
jihoafrická firma ArcelorMittal používá termokamery FLIR.

Tyto snímky jsou součástí kontroly prováděné každý týden. Pořízené snímky se analyzují za účelem zjištění degradace 
žáruvzdorného obložení nebo uvnitř usazeného produktu.

Tento kotel je každý týden kontrolován termokamerou s cílem sledovat stav žáruvzdorného obložení.

Tento termogram vysokonapěťového kondenzátoru 
ukazuje horkou skvrnu svědčící o vadném spoji.

16



Termografie je hlavní technologií ve 
společnosti BASF Antwerp

BASF je jednou z největších mezinárodních chemických skupin na světě. 
Termokamera FLIR Systems je nezbytným nástrojem pro udržení výrobního 
závodu BASF v Antverpách v provozu.

„Nezávisle na tom, zda jde o hledání hot-spotů, kontrolu izolace, měření hladiny, 
kontrolu elektroinstalace, optimalizaci procesů atd., termokamera FLIR je 

dokonalým nástrojem. Můžeme rychle získat úplný obraz o situaci bezdotykovým 
měřením a zjistit poruchy předtím, než povedou ke skutečným problémům. Díky 

tomu šetříme v provozu BASF Antverpy mnoho času a peněz.“

Kontrola porušených trubek výrobní instalace čpavku

Společnost BASF používá termokamery již dlouhou 
dobu.

Přehřátá pojistka

Detekce hladiny v nádržích je ve firmě BASF jen jednou 
z aplikací termografie.
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„Odezva byla mimořádně pozitivní,“ vysvětluje Claudio Bosurgi. „Všechny naše 
provozy jsou přesvědčeny o tom, že termografie je skvělým nástrojem pro 

prediktivní údržbu.
Poskytuje jasný obrázek situace a problémy zjišťujeme dříve, než skutečně začnou 

ohrožovat výrobu.“

Bridgestone/Firestone aktivně využívá 
termografii

Kamery FLIR Systems prokázaly, že jsou schopny nabídnout značné výhody. 
To společnosti Bridgestone/Firestone umožňuje udržet její výrobní jednotky v 
nepřetržitém provozu.

Fotografie a termogram zahřátých válců dopravníkového pásu.

Fotografie a termogram trojfázového transformátoru
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Termokamera se ukazuje být ideálním 
nástrojem údržby ropných zařízení

Společnost CAN Offshore je dobře známa jako průkopník horolezeckých služeb 
poskytovaných ropným společnostem. Multidisciplinární projektové služby 
společnosti CAN Offshore zahrnují řadu technik nedestruktivního testování (NDT), 
jejichž součástí je i termografie.

„Termografie je významným doplňkem našich služeb. Diagnostika probíhá bez 
nutnosti odstávky,“ vysvětluje Peter Barker ze společnosti CAN Offshore. „Software 

FLIR umožňuje rychle analyzovat výsledky, což dovoluje neprodleně provést 
jakoukoli nápravnou činnost na selhávajícím zařízení či vybavení.“

Špatný elektrický spojTermogram ropné instalace
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Termokamery jsou skvělým nástrojem pro 
kontroly v rámci prediktivní údržby
Gunther Willems, technologický manažer jedné z největších evropských agentur 
poskytujících konzultace v oblasti diagnostiky – Coservices – vysvětluje, proč je 
termografie nejrychleji rostoucí technologií prediktivní údržby na dnešním trhu “Je 
to jednoduše jediná technologie, která vám umožňuje okamžitě vidět‘ jednotlivé 
závady.“

Žáruvzdorné obložení této licí pánve vykazuje známky opotřebení, a pokud se jeho stav dále zhorší, bude nutné jej 
vyměnit. Termokamery jsou prakticky jediným nástrojem, který je k dispozici pro kontroly žáruvzdorného obložení.

Fotografie a termogram ložisek válce, která jsou přehřátá a je nutné je vyměnit.

Termogram ukazuje vadnou izolaci potrubí. Tato vada může narušit výrobní proces a způsobit vážné nehody.
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Termografie šetří čtvrt miliónu dolarů ročně

Prediktivní údržba není jednoduchý proces: vyžaduje i znalost a účinné zacházení 
se získanými informacemi. Vhodná termokamera pomáhá v obou těchto 
případech a přináší tak výhody, které se naprosto jasně projevují při analýze 
nákladů a přínosů.

Horní část transformátoru; připojení vysokého napětí

150kV stanice, fotografie a termogram.

Fotografie a termogram systému sběrnic ve výrobní hale
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Termokamera zabraňuje výrobním ztrátám v 
papírně
Parenco, jediný výrobce novinového papíru v Nizozemsku, je součástí koncernu 
Haindl Papier GmbH. Aby byla zaručena kontinuita výroby, byla přijata radikální 
opatření. Odstávka jednoho ze dvou papírenských strojů znamená ztrátu desítek 
tisíc eur za hodinu.

„Vysokonapěťové komponenty jsou samozřejmě mimořádně důležité pro 
výrobní proces. Vážnou škodu mohou způsobit například odpory vadných 

kontaktů vysokonapěťového kabelu. Díky termografii nyní kontrolujeme 
všechny provozy, abychom za provozu nalezli podezřelé hot-spoty.“

Fotografie a termogram elektrické instalace

Kontrola rozdělení vlhkosti v pásu papíru prováděná při rychlosti 1600 metrů za minutu.
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Britské letiště Heathrow šetří náklady díky 
termokamerám
Stejně jako každé jiné letiště, i letiště Heathrow musí být v nepřetržitém provozu. 
Prevence elektrických a mechanických poruch je nanejvýš důležitá. Termokamera 
hraje rozhodující roli.

„Termokamery budou ve velké 
míře používat i naši technici 

údržby. Ti se samozřejmě velmi 
zodpovědně starají o to, aby 
všechna zařízení nepřetržitě 

fungovala.“

Za použití termokamery lze snadno lokalizovat podzemní potrubí s teplou vodou.

Fotografie a termogram motoru a převodovky v systému letiště Heathrow pro manipulaci se zavazadly

Termogram invertoru v systému letiště Heathrow pro 
manipulaci se zavazadly
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Železárny Krupp Mannesmann využívají  
termografii

Termografie je hodnotným nástrojem pro vizualizaci, kontrolu a optimalizaci 
metalurgických výrobních procesů. Termokamery bezdotykově měří teplotu na 
celém povrchu objektu , což přináší velkou výhodu oproti jejímu změření jen v 
několika jednotlivých bodech.

Fotografie a termogram torpédové pánve

Fotografie a termogram vadného řídicího modulu (druhý zprava)

„Měřní teploty pomocí termokamery se v našem odvětví osvědčilo jako 
neocenitelné,“ říká Dirk Ehrlich technik z oddělení energetického managementu 

společnosti HKM.
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Hochtief Facility Management používá 
termokamery ke kontrole svěřených budov

Firma HOCHTIEF Facility Management poskytuje řešení v oblasti správy zařízení 
renomovaným společnostem v Německu i v zahraničí. Provádí údržbu výrobních 
závodů, kancelářských budov a veřejných zařízení, jako jsou letiště, sportovní 
stadiony a nemocnice.

„Termokamery nám umožňují 
pracovat rychleji a přitom přesněji 

a precizněji,“ říká Stefan Canje, 
servisní technik z pobočky firmy 

HTFM.

Termografie poskytuje ostré obrazy datových center a elektrických instalací.

Termogram elektrických kabelů
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„Detekce elektrických poruch a 
kontrola distribučních vedení a 

rozvoden ušetřily milióny dolarů,“ 
říká John J. Nyholt,

specialista na diagnostiku ze 
společnosti bp Houston, Texas 

(USA).

Udržování plamenů: termografie v rafinériích

Ropné rafinerie jsou místa, kde se zahřívá a destiluje ropa za účelem výroby 
cenných derivátů. Výrobní technologie je nutné udržovat v provozu, aby byla 
zaručena stabilní produkce a uspokojena současná vysoká poptávka po ropných 
produktech.

Fotografie a termogram vnitřního žáruvzdorného obložení

Termogram plamene za denního světla

Fotografie a termogram defektu žáruvzdorného obložení ve vzduchovém potrubí.
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Termokamera FLIR vybavená technologií
MeterLink urychluje prováděné kontroly
Technologie MeterLink umožňuje propojení termokamery a externího měřícího 
přístroje - ampérmetru nebo kombinovaného vlhkoměru s teploměrem. 
Naměřené údaje se pak stávají trvalou součástí pořízených termogramů.

„Technologie MeterLink™ 
umožňuje kameře automaticky 

přijímat data z klešťového měřidla 
EX845,“ vysvětluje Bob Berry,

konzultant, který provádí 
termografické kontroly.

Díky technologii MeterLink se v termogramu zobrazují hodnoty naměřené pomocí klešťového ampérmetru.

Kontrola elektrických kabelů odhaluje existenci teplotních anomálií.
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„V našem programu údržby 
hraje termografie klíčovou roli 

při zajištění výměny komponent 
předtím, než dojde k jakýmkoli 
poruchám,“ vysvětluje Ronald 

Hintzsche, vedoucí odboru měření 
společnosti E.ON Bayern.

Termokamery FLIR pomáhají předcházet 
poruchám technických služeb 

Aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny, jsou naprostou nutností 
pravidelné kontroly jednotlivých částí sítě. Termografie může sehrát významnou 
roli při zjišťování provozního stavu těchto komponent tak, aby poskytovatelé 
technických služeb mohli dokonaleji udržovat a opravovat své sítě.

V tomto konektoru vznikl přechodový odpor v důsledku uvolnění a koroze. Závadu lze snadno odstranit rozpojením, 
vyčištěním a opětovným sestavením konektoru.

Tento časový spínač vyžaduje další kontrolu a možná jej 
bude nutné vyměnit.

Přehřátou vysokonapěťovou pojistku je nutné vyměnit a 
kontakty očistit.

Teploty na transformátoru dosahují téměř hodnoty  
80 °C, to může ukazovat na vážnou závadu.
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Kontrola pomocí termokamery je 
možná i na systému pod zatížením. 

Elektrické systémy mají tendenci
se před poruchou zahřívat. 

Termokamera spolehlivě rozpozná 
hot-spoty, což umožňuje podniknout 

preventivní kroky před výskytem 
poruchy.

Termokamery: dokonalý nástroj pro 
předcházení odstávkám a požárům
Termografie se stala významným nástrojem pro elektrické kontroly v mnoha 
průmyslových odvětvích. Porucha dodávky elektrické energie může způsobit 
rozsáhlé odstávky. Navíc mimo výrobních ztrát existuje ještě větší nebezpečí, tj. 
POŽÁR.

Termokamera FLIR převádí termogramy do tabletu 
prostřednictvím bezdrátové sítě.

Podezřelý kabel. Je třeba zjistit příčinu případné závady.

Termogram bez použití technologie MSX a s použitím této technologie: V porovnání se standardními termogramy 
technologie MSX umožňuje dodatečnou detekci důležitých podrobností.
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„Termokamery můžete použít ke 
sledování rozvodných panelů a 

pojistkových skříní, elektrických vodičů 
a spojů. Poskytují okamžité zobrazení 

teplotních rozdílů, které indikují 
přetížení,“ vysvětluje technik údržby 

Thorsten Krämer.

Termografie pomáhá společnosti Berlin Water
poskytovat nepřetržité služby
Protože nepřetržitá dodávka vody je mimořádně důležitá, společnost Berlin 
Water používá termokamery FLIR k rychlému zjišťování technických problémů a 
maximalizaci efektivity údržbářské čety.

Horká skvrna v termogramu znamená, že toto potrubí s horkou parou má buď drobnou netěsnost, nebo vadnou 
izolaci.

Ačkoli jsou tyto výstupní svorky zcela jistě horké, naměřené teploty jsou pro tento druh zátěže normální.

Termogram ukazuje, že pracovní zatížení není za provozu 
rovnoměrně rozděleno mezi jednotlivé fáze.
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Skica v obraze
Tato nová funkce od firmy
FLIR Systems umožňuje jasně
vyznačit polohu problémové
oblasti jak v termogramu,
tak v uloženém vizuálním
snímku. Funkce je dostupná
přímo na dotykové obrazovce
termokamery. Značky které
vložíte do termogramu, se
automaticky objeví ve vaší
zprávě.

Multispektrální dynamické zobrazování (MSX)
Nová metoda zpracování obrazu přihlášená k patentovému řízení využívající 
jedinečný procesor FLIR poskytuje v reálném čase termogramy s mimořádně 
jemnými detaily.
 · IR video v reálném čase podpořené detaily z vizuálních snímků
· Výjimečná detailnost pro přesné označení problematického místa
· Snadnější identifikace problému s plně radiometrickými daty
·             Kvalita MSX snímků je tak vysoká, že pro výsledné zprávy nepotřebujete 

samostatnou digitální fotografii

Na rozdíl od tradiční funkce „teplotní prolnutí“, která vkládá IR obraz do vizuálního 
snímku, nová technologie FLIR MSX vkládá do termogramu reliéf pořízený digitální 
kamerou a výsledný obraz kombinuje v jeden snímek.

FLIR Systems - světový lídr v oblasti termografie

Společnost FLIR Systems vyrábí nepokročilejší termokamery, které jsou v současné 
době na trhu. V závislosti na modelu jsou vybaveny jedinečnými funkcemi, které 
mohou šetřit váš čas.

6

Termogram přehřáté pojistky Termogram stejné přehřáté pojistkynyní zobrazen s 
použitím metody MSX. Text pod pojistkou je čitelný, což 
velmi usnadňuje identifikaci a náhradu správnou pojistkou.
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EX845
klešťové měřidlo

Kompatibilita s WiFi
Umožňuje bezdrátový přenos snímků z vaší termokamery do tabletu nebo 
telefonu.

MeterLink
Technologie FLIR MeterLink 
umožňuje přenos dat 
získaných klešťovým 
měřidlem Extech do 
termokamery pomocí 
rozhraní Bluetooth.

Spojité automatické zaostřování
Řešení využívající dvě digitální kamery 
umožňuje automatické zaostřování 
termogramů. Díky tomu je kamera plně 
automatická.
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Jak stále více a více lidí objevuje výhody, které termokamery mohou nabídnout, 
objemy jejich prodeje rostou a ceny klesají. Termokamery si hledají cesty na 
další a další trhy. Společnost FLIR Systems má správnou kameru pro každou 
aplikaci.

Termografie:
široké spektrum aplikací

Elektrotechnika a strojírenství 
V průmyslových prostředích se termografie 
používá k hledání horkých skvrn, které mohou 
vést k poruchám elektrických a strojních 
instalací. Zjištěním anomálií v časném stádiu 
výroby lze předejít odstávkám a ušetřit peníze.

Bezpečnost 
Naši zákaznici z oblasti zabezpečení využívají 
termokamery velmi intenzivně, protože jim 
pomáhají zabezpečit objekty před vetřelci. 
Hlídají tak přístavy, letiště, jaderná zařízení, 
sklady, pozemky a další objekty.

Komponenty pro termokamery 
Společnost FLIR Systems též prodává široké 
spektrum dílčích komponent, které jiní výrobci 
integrují do svých vlastních produktů.

7
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Věda a výzkum a vývoj 
Termografie hraje též klíčovou roli jak v 
aplikovaném, tak základním výzkumu a vývoji. 
Může urychlit návrhový cyklus, takže produkty 
se mohou rychleji dostat na trh. Pro tyto 
náročné trhy společnost FLIR Systems prodává 
vysoce výkonné termokamery.

Diagnostika budov
Profesionální stavbaři hledají pomocí 
termokamer energetické ztráty způsobované 
nedostatečnou izolací a jiné související vady 
budov.

Ostraha hranic 
Celní správa chrání hranice své země proti 
pašerákům a jiným narušitelům. Pomocí 
termokamery jsou nyní schopni pozorovat 
osoby na vzdálenost 20 kilometrů i v úplné tmě.

Námořní plavba  
Jak na jachtách, tak komerčních plavidlech se 
termokamery FLIR používají k noční navigaci, 
zabezpečování lodních palub, řešení situací, 
kdy se lidé dostali přes palubu a potlačování 
pirátství.
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Doprava  
Termokamery FLIR se instalují na vozidla, aby 
podpořily zrak řidiče. Pomáhají řidiči vidět až 
4krát dále než pomocí světlometů. Rovněž se 
instalují na speciální vozidla, jako jsou hasičské 
vozy a důlní a vojenská vozidla.

Policisté 
Policistům umožňují termokamery vidět, aniž 
sami by byli vidět. Mohou tak snadno najít 
podezřelé osoby, aniž by prozradili svou pozici 
či se vystavili nebezpečí.

Automatizace a řízení procesů
Termokamery se rovněž instalují za účelem 
nepřetržitého monitorování výrobních procesů 
a předcházení požárům.

Optické zobrazování plynů
Pomocí termokamery lze též snadno zjišťovat 
úniky plynů.
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Systémy osobního vidění 
Nadšenci pro pobyt v přírodě mohou pomocí 
termokamery snadno vidět v noci.

Extech
Pod značkou Extech společnost FLIR Systems 
uvádí na trh celou řadu měřicích zařízení.

Hašení požárů 
Hasiči mohou vidět skrz kouř. Pomáhá jim to 
spatřit oběti v místnosti naplněné kouřem a 
též se přesvědčit o dobrém uhašení požáru. 
Termokamery zde pomáhají zachraňovat životy.
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Volba správného výrobce termokamer

Protože během několika uplynulých let obliba termokamer neustále rostla, začíná 
se jejich výrobou zabývat stále více a více společností.

Bez ohledu na vaší aplikaci existují některé skutečnosti, které je třeba před 
nákupem termokamery vzít do úvahy.

Správná kamera pro správnou aplikaci
Zvolte výrobce, který vám poskytne dostatečný výběr. Různé aplikace vyžadují 
různé typy termokamer. Začínající uživatelé mají jiné potřeby než ti, kteří jsou 
s termografií dobře seznámeni. Spolehlivý výrobce vám nabídne termokameru, 
která se stoprocentně hodí pro vaše aplikace.

Zvolte systém, který může růst s vašemi potřebami
Až začnete objevovat výhody, které vám termografie může nabídnout, vaše 
potřeby se nepochybně změní. Obraťte se na výrobce, který je schopen vzít vaši 
první kameru zpět a nabídnout vám pokročilejší model. Ujistěte se o dostupnosti 
dostatečného příslušenství. Důležité jsou mimo jiné objektivy: některé aplikace 
vyžadují širokoúhlý objektiv, jindy lépe poslouží teleobjektiv.
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Důležitý je i software
Pro prakticky všechny aplikace je 
důležité mít správný software. Pomůže 
vám analyzovat a zpracovat do zpráv 
vaše zjištění. Ujistěte se, že je výrobce 
hardwaru schopen vám dodat i správný 
software.

Školení
Použití termokamery je stejně snadné 
jako použití fotoaparátu. Existuje však 
několik skutečností, které musíte při 
jejich používání znát. Spolehlivý výrobce 
termokamery vám bude schopen 
poskytnout úvodní i pokročilé školení, 
abyste svou termokameru mohli co 
nejlépe využít.

Servis
Termokamery se rychle stanou životně 
důležitou součástí vašeho vybavení. 
Ujistěte se, že je výrobce schopen 
poskytnout pro vaši kameru servis v 
nejkratším možném termínu, pokud by 
se vyskytly nějaké problémy.
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Pošlete nám svou aplikaci

Na předchozích stranách jste si mohli přečíst, jak někteří z našich zákazníků 
používají termokamery FLIR.

Vždy se zajímáme o nové příběhy popisující aplikace a nová svědectví 
zákazníků.  Pokud máte zajímavou aplikaci, kontaktujte nás. Rádi ji 
zařadíme do nového vydání této brožury.

Vyplňte prosím tento formulář, naskenujte jej a pošlete na adresu flir@flir.
com nebo jej zašlete faxem na číslo +32 3 303 56 24

Společnost : 

Název : 

Adresa : 

PSČ : 

Město :

Země : 

Tel : 

Aplikace : 

Stručný popis : 
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Poznámky
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Poznámky

42



43



FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium (Belgie)
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Sweden
Antennvägen 6
187 66 Täby
Sweden (Švédsko)
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64 
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue – Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ 
United Kingdom (Spojené království)
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany (Německo)
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France (Francie)
Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB) Italy (Itálie)
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 0
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Spain
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid) Spain 
(Španělsko)
Tel.: +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai – United Arab Emirates (Spojené 
arabské emiráty)
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow
Russia (Rusko)
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
E-mail: flir@flir.com

Chcete-li si promluvit s odborníkem na termokamery, kontaktujte společnost:

www.flir.com
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