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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 schopnosti
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 světelného 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 elektro
magnetického 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 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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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, co je třeba opravit
•	 Pomohou vám najít chyby dříve, než nastane skutečný problém
•	 Šetří váš cenný čas a peníze

Závady na fotovoltaickém panelu Termografická kontrola instalace 
okna

Jen část vyhřívání chodníku 
funguje

Společnost FLIR Systems nabízí velmi široké portfolio termokamer. Ať již budete měřit rozsáhle 
rezidence nebo rodinné domy, FLIR může nabídnout kameru přesně pro vaše potřeby.

Jaké je využití termografie?3
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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 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 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 závady stavby, ale ukáže i její 
celkový rozsah.
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Kontrola budov pomocí termokamery je účinnou neinvazivní metodou jejich 
monitorování a diagnostiky. Termografie se stala jedním z nejhodnotnějších 
diagnostických nástrojů pro kontrolu budov. Termokamera může včas odhalit 
problémy, což umožňuje jejich zdokumentování a nápravu předtím, než se stanou 
vážnějšími a nákladnějšími na opravy.

Diagnostika budov termokamerou může pomoci:
•		 Vizualizovat	ztráty	energie
•		 Rozpoznat	chybějící	nebo	špatně	provedenou	tepelnou	izolaci
•		 Zjistit	vzduchové	netěsnosti
•		 Najít	vlhkost	v	izolaci,	střechách	a	stěnách,	jak	ve	vnitřní,	tak	vnější	konstrukci
•		 Rozpoznat	plísně	a	nedostatečně	izolované	plochy
•		 Vyhledat	tepelné	mosty
•		 Nalézt	místa	vsakování	vody	do	plochých	střech
•		 Rozpoznat	poruchy	teplovodních	trubek
•		 Odhalit	konstrukční	vady
•		 Najít	chyby	v	zásobovacím	potrubí	a	v	dálkovém	vytápění
•		 Odhalit	elektrické	poruchy

Diagnostika budov4
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Společnost FLIR Systems má mnoho zákazníků, kteří jsou aktivní v nejrůznějších 
oblastech. Termokamery od společnosti FLIR Systems používá široké spektrum lidí.

Všichni bez výjimky objevili výhody, které termokamery mohou nabídnout. Vědí, 
že termokamery jim každý den pomáhají ušetřit čas a peníze.

Mnoho lidí, kteří si zvolili FLIR Systems, potvrdilo, že společnost FLIR Systems vyrábí 
nejpokročilejší, nejergonomičtější a uživatelsky nejpřívětivější systémy.

Na následujících stránkách naleznete několik stručných příkladů využití 
termokamer FLIR od našich zákazníků. Právě tito spokojení uživatelé jsou nejlepším 
důkazem kvality značky FLIR Systems.

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

Naši zákazníci svědčí5
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Švédská nemocnice udržuje pomocí 
termokamer topný a ventilační systém

V nemocnicích je řízení klimatizace nesmírně důležité pro zajištění jak hygieny, 
tak pohodlí pacientů i personálu. Technický personál švédské nemocnice pořídil 
termokameru FLIR, aby ji používal ke kontrole a udržování systému vytápění, 
větrání a klimatizace (HVAC)

„Kamera nám poskytuje správné 
informace a umožňuje nám
provádět dobře podložená 
rozhodnutí ohledně údržby 

systému HVAC a řešení všech druhů 
problémů s budovou“, říká jeden z 

nemocničních techniků.

Termokamery FLIR lze použít ke zjišťování mnoha 
různých teplotně závislých problémů s budovou.

Termogram ukazuje mechanické komponenty elektro-
motoru, které se zahřívají v důsledku tření.

Kontrola mechanické komponenty Kontrola pojistek v elektrické skříni

Termogram jasně ukazuje, které pojistky jsou příliš teplé 
a bude je nutné brzy vyměnit.
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Termokamery pomáhají chránit italské 
kulturní dědictví

Památkářská společnost IR HotSpot se sídlem v italském městě Altamura 
zkoumá pomocí termokamery FLIR historické budovy, aby nalezla škody 
způsobené vodou a jiné vady budov.

„Existuje velké množství různých problémů budov, které můžete zjišťovat 
pomocí termografie bez jakéhokoli rizika pro budovy. Je to

neinvazivní a tedy zcela bezpečná metoda.“ vysvětluje Rosario Piergianni, 
odporník na termografii ze společnosti HotSpot.

Kontroly termokamerou FLIR mohou pomoci ochránit 
kulturní dědictví.

Termogram odhaluje spodní texturu stěn a sloupů 
apsidy.

Hodnocení průzkumu výplňového zdiva mezi galerií
akademie a podloubím Akademie výtvarných umění

Termogram ukazuje, že tato stěna obsahuje pod svým 
povrchem oblouky pro lepší rozložení hmotnosti.
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Kontrola izolace budov, systémů HVAC a 
chladicích agregátů pomocí tepelného 
zobrazování.

Termokameru často používají firmy, které se specializují na údržbu budov a 
systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC).

Björn Blomgren ze švédské servisní společnosti Nybro, se sídlem v městě 
Hammarstedts: „Když jsem si tuto kameru koupil, obával jsem se, že ji budu 
používat jen sporadicky, ale postupem času jsem odhalil více způsobů, jak 

termokameru FLIR používat. Je to vskutku velmi univerzální nástroj.“

Björn Blomgren předvádí použití termokamery FLIR. Termokameru lze použít pro široké spektrum aplikací.

Termogram a fotografie elektrického vodního čerpadla.
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Termokamera od společnosti FLIR pomáhá 
optimalizovat nízkonákladová bytová řešení

Jako součást svých mnoha charitativních projektů společnost ArcelorMital 
vyvinula bytová řešení na bázi oceli pro potřebné rumunské rodiny. Tyto domy 
musí být jednoduché, bezpečné, úhledné a především dobře izolované.

„Tuto kameru používám pravidelně a je to skutečně skvělý nástroj pro 
energetické audity. Je lehká, kompaktní, snadno se používá a poskytuje přesně 

ta teplotní data, která potřebujete pro tento typ kontrol,“ vysvětluje Francis 
Lamberg, odborník na termografii z firmy ArcelorMittal Liège Research.

Termogram ukazuje, že nosné profily ve vnitřní příčce přispívají ke vzniku tepelných mostů mezi byty. Nový prototyp 
proto zlepšil izolaci vnitřní příčky.

Termogramy ukazují úniky tepla ze stříšky s větracím otvorem a z nadokenních překladů jak vytápěných, tak nevy-
tápěných bytů. Byla kompletně zlepšena izolace pokojů a dveří.
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Společnost Rockwool doporučuje 
termokamery FLIR

Výrobce izolačních materiálů Rockwool je mnohými považován, za globálního 
lídra trhu izolačních řešení. Společnost Rockwool Germany zahájila projekt 
termografie a doporučuje termokamery FLIR.

Jako lídři trhu izolace z minerální vlny 
jsme chtěli spolupracovat s lídrem 

na trhu termografie, a proto jsme se 
obrátili na FLIR,“ vysvětluje Verena 
Pieper, marketingová manažerka 

odpovědná za termografický 
program ve společnosti Rockwool.

Marketingová manažerka společnosti Rockwool Verena 
Pieper se připojuje k účastníkům školení pořádaného 
společností Rockwool.

Tento termogram ukazuje příklad poruchy izolace obytné budovy, který je využíván v kurzu termografie pořádaném 
společností Rockwool.
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Termokamera FLIR pomáhá najít uniky vody z 
plaveckého bazénu

Běžnou metodou jak najít úniky, je rozebrání dlažby kolem bazénu. Tomu je ale 
lepší se vždy vyhnout, je to příliš časově nákladné. Proto se začaly dělat průzkumy 
v okolí bazénů pomocí termokamery.

Termografický konzultant Fabrizio 
Contino ze sardinské konzultační 

agentury Termografia Express: 
„Termografický průzkum s použitím 

naší termokamery ušetřil čas, 
námahu i peníze.“

Termokamera FLIR jasně lokalizovala úniky vody.

Tyto snímky ukazují, jak lze spojit fotografii a termogram funkcí teplotní prolnutí (vlevo) nebo obraz v obraze (vpravo).

Fotografie Termogram
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Termokamery FLIR pomáhají optimalizovat 
pasivní konstrukce bytových domů

Jak prudce rostou ceny energií, stávají se příslibem pro celou Evropu 
nízkoenergetické domy. Termokamery FLIR se používají ke kontrole konstrukce 
budov a cirkulace vzduchu během stavební fáze i po dokončení stavby.

Markus Meyer, vlastník   firmy 
AIROPTIMA poskytuje konzultace 

v oboru stavebnictví a specializuje 
se na problematiku HVAC u 

obytných budov
a zejména ekologických domů: 

„Termokamera FLIR v kombinaci 
s postupem pro kontrolu 

vzduchotěsnosti je dokonalým 
nástrojem pro zjišťování 

rozdílů teplot bezkontaktním a 
nedestruktivním způsobem.“

Úniky vzduchu dveřmi. Je pozorován značný rozdíl 
teplot.

Únik vzduchu během kontroly vzduchotěsnosti, funkce 
obraz v obraze

Úniky vzduchu během kontroly vzduchotěsnosti.

Termogram ukazuje kvalitu izolace nízkoenergetického 
domu.
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Termografie jasně ukazuje problémy staveb

Ať jíž pátráte po špatné nebo nedostatečné izolaci, problémech se 
vzduchotěsností, řešíte problémy s topením a instalacemi nebo zjišťujete 
škody způsobené úniky vody, kondenzací či plísněmi, termografie poskytuje 
neocenitelný nástroj pro rozpoznávání a lokalizaci těchto problémů.

Wolfgang Böttcher: „Pomocí 
termokamery FLIR se můžete podívat, 

kde není izolace budovy dobře 
provedena. Díky přesným měřením 

za pomocí termokamer FLIR tak 
můžete zjistit, zda je propustnost 
izolace významná a pokud ano, 

navrhnout nezbytné změny.“

Termokamera FLIR je rovněž vynikajícím nástrojem při 
kontrolách podlahového topení.

Termogram ukazuje, kde pod podlahou vede trubka 
s teplou vodou.

Termogram ukazuje, že střechy domů nejsou správně 
zaizolované.

Tento případ škody způsobené vodou ukazuje výhody funkce „obraz v obraze“, protože klient snadno vidí, co snímek 
přesně zabírá, což by bylo v případě pouhého termogramu mnohem obtížnější.
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Termokamera FLIR odhaluje stav stěn a fasád

S rychle rostoucími náklady na vytápění se kvalita izolace budov stává naléhavým 
problémem. Termokamera pro stavební aplikace a oko odborníka mohou udělat 
hodně pro úspory energie.

„Zákazník tuto technologii 
shledává dosti působivou,“ 

vysvětluje Günther Buchstaller, 
zednický a fasádnický mistr, který 

se specializoval na hodnocení 
škod způsobených vodou a 

termografické kontroly.

Špatná izolace nad balkónovým oknem

Příklady neúčinné izolace potrubí mezi kuchyní a koupelnou

Původní okno – obezděné cihlami nebo utěsněné 
omítkou nejvyšší kvality.
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Termografie pomáhá firmě Globus Baumarkt 
rozpoznat problémy s izolací 

Termokamera je výkonný nástroj pro zjišťování energetické účinnosti budov. 
Německý řetězec hobbymarketů Globus Baumarkt si tuto skutečnost uvědomil a 
opatřil si 25 termokamer FLIR pro energetické audity.

„Zvolili jsme termokameru od 
společnosti FLIR, protože kamery 
FLIR jsou prvotřídním produktem. 
Je tím, co rádi používají specialisté 
jako architekti a technici. Značka 

FLIR pro nás znamená kvalitu,“ říká 
manažer prodejny Christof Warnick 

ze společnosti Globus Baumarkt.

Termokamera FLIR vám okamžitě poskytuje úplný přehled o situaci.

Pomocí termokamery FLIR můžete přesně určit teplotu na několika místech najednou s pomocí jediného termogramu.

Funkce obraz v obraze je velmi užitečná, zejména v 
kombinaci s testem vzduchotěsnosti.
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Termokamery snižují náklady na opravy a 
vytápění  

Nemocnice je dobrým příkladem objektu, jehož jednotlivé systémy vyžadují 
nepřetržitou kontrolu. Třicet šest odborně velmi zdatných pracovníků udržují 
nemocnici v provozu ve dne i v noci. Příruční termokamera FLIR je pro ně cenným 
pomocníkem.

„Naše termokamery pomáhají šetřit peníze, zlepšují kvalitu a usnadňují 
komunikaci,“ říká Karl-Eric Bramming, manažer údržby a provozu okresní 

nemocniční skupiny Västmansland.

Elektrická instalace kontrolovaná termokamerou.

S pomocí termokamery jasně uvidíte potrubí podlahového topení.
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Termokamery FLIR poskytují solidní důkazy 
pro soudní spory

Všude na světě vedou závady budov k soudním sporům. Nejobtížnějším 
problémem při hledání pravdy je získání důvěryhodných faktů. V mnoha případech 
souvisejících s problémy budov mohou termokamery od firmy FLIR Systems 
poskytnout přesně ten druh informací, který je třeba k vyvození správných závěrů.

„Prohlíželi jsme sporné byty zvenčí i zevnitř a odhalili jsme významné úniky tepla 
a tepelné mosty,“ vysvětluje Eviana Faccin, konzultantka v oboru tepla z italské 

společnosti Multites.

Tento termogram jasně ukazuje energii unikající z 
budovy.

Fotografie budovy

Teplotní rozdíl mezi studenou oblastí v rohu a zbytkem stěny je větší než 5 °C.
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Společnost Ikaros Solar používá termokamery 
k monitorování instalovaných solárních panelů   

Více a více odborníků na solární energii objevuje termokamery jako nástroj ke 
kontrole solárních panelů.

„Termokamery jsou skvělým 
nástrojem ke zjišťování, zda se 
solárním panelem není něco 
v nepořádku, a ke zjištění a 

rozpoznání problému,“ vysvětluje 
Danny Kerremans, technologický 

inženýr ve firmě Ikaros Solar.

Vadné solární články produkují nadměrné teplo, což 
usnadňuje jejich vystopování pomocí termografie.

Termokameru lze rovněž použít ke kontrole jiných 
komponent, jako je tento vadný konektor.

Fotografie solárního panelu

Pomocí termokamery můžete rychle lokalizovat problémy, jako je tento poškozený článek. Problém tak lze promptně 
řešit.
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Termokamery FLIR pomáhají zaručit kvalitu 
solárních panelů

Při požadavku zaručit dobrou kvalitu během celého životního cyklu solárního 
panelu, mohou termokamery FLIR sehrát významnou roli.

„Termokamery FLIR intenzivně 
používáme jak v našem oddělení 

výzkumu a vývoje, tak v
terénu,“ vysvětluje Oliver Frank, 

vedoucí týmu výzkumu a vývoje 
společnosti SOLON.

Tento termogram ukazuje horkou skvrnu vzniklou 
v důsledku poškození standardního 60 článkového 
panelu.

Termogram článku ukazuje horkou skvrnu, která 
indikuje místní svod způsobený vadami křemíkového 
materiálu.

Závady v křemíkovém materiálu způsobují zkrat a 
následní oteplení.

Dva pruhy článků se v termogramu jeví jako horké, což 
svědčí o porouchaných baypassových diodách.

Stíny zapříčiněné přetížením způsobují zpětné proudy.
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Izolace komerčního průchodu mrazírnami 
kontrolovaná pomocí termokamery

Chlazení vyžaduje mnoho energie. Je proto velmi důležité, aby dovnitř mrazícího 
zařízení nepronikalo žádné teplo zvenčí. Pro kontrolu, že izolace mrazírny správně 
funguje, lze použít termokamery FLIR.

Nedůsledé sváry vedou ke ztrátám tepla, jak je vidět na tomto snímku

Termogram ukazuje příklad nesprávně provedených spojů mezi izolačními panely, jimiž uniká teplo.

„Nejlepším způsobem, jak zjišťovat vady izolace, je použití termokamery. 
Jiné metody, jako je použití bodového pyrometru, nejsou vhodné. V případě 
použití pyrometru lze snadno přehlédnout problémy, které můžete relativně 
snadno odhalit pomocí termokamery,“ vysvětluje Dennis van Est, specialista 

na termografii z firmy Thermografisch en Adviesbureau Uden se sídlem v 
nizozemském Udenu.
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Termokamery pomáhají najít úniky a 
kondenzaci vody
Únik vody v obytných budovách může mít vážné důsledky. Může způsobit 
problémy s konstrukční integritou i vznik plísní. Nezanedbatelnou ztrátou mohou 
být i samotné úniky vody.

„Pro zjišťování úniků vody 
používáme řadu různých 

technologií, ale termografie 
je rozhodně naší nejlepší a 

nejdokonalejší metodou detekce 
vody,“ říká Claude Arbona, 

technický ředitel společnosti 
AVIPUR.

Termogram jasně ukazuje, že teplá voda uniká z trubky pod podlahou.

Únik teplé vody je na termogramu jasně viditelný.

Z potrubí ve zdi uniká voda. Tato skutečnost je na fotografii dobře pozorovatelná. S termokamerou lze lokalizovat 
přesné místo úniků vody.
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Nalézání úniků vody pomocí termokamery 
FLIR

Voda, která se vsakuje do konstrukce budovy, může způsobit její vážné poškození 
a to včetně vzniku plísní s následnými zdravotními riziky. V mnoha případech 
přitom existují jen nepatrné nebo dokonce nepozorovatelné příznaky této 
zvýšené vlhkosti.

„Používáme termokamery pro nejrůznější aplikace. Kromě pátrání po únicích 
vody je používáme též ke kontrolám izolace budov, kontrolám vzduchotěsnosti, 
ke zjišťování plísní, k údržbě podlahového topení, celkovým kontrolám instalací 
a údržbě systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC),“ vysvětluje generální 

ředitel Jörg Herrmann.

Tyto snímky ukazují úniky vody, které jsou neviditelné pro lidské oko, ale jasně se objevují na termogramu.

Termokamery jsou vynikajícím nástrojem k ověření účinnosti provedených oprav izolace.
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„Mnoho tepláren provádí kontroly na jaře s cílem zjistit, co se stalo během zimy, 
kdy bylo vysoké zatížení,“ vysvětluje Arne Schleimann-Jensen. „Usnadňuje jim to 

plánování nezbytných oprav v letním období.“

Termokamery odhalují úniky vody ze sítí 
dálkového vytápění 

Úniky z topných trubek stojí vlastníky sítí dálkového vytápění velké finanční částky, 
a to jak ve formě nákladů na opravy, tak prostředků ztracených v důsledku ztrát 
zahřáté a upravené vody. Kontrola sítě dálkového vytápění pomocí termokamery 
je snadná a rychlá a šetří cenný čas a peníze. 

Termogramy poskytují podrobné informace, které jsou 
neocenitelné pro přesné nalezení úniků nebo škod.

Pomocí termokamery lze snadno nalézt přesné místo 
úniku.

Termogramy zřetelně zviditelňují podzemní potrubí sítě dálkového vytápění. Úniky ze sítě lze snadno vystopovat.
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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.

Termogram zachycený pomocí termokamery bez použití 
funkce MSX

Termogram stejné budovy, nyní pořízený s funkcí MSX. Všimněte 
si, že je vidět více detailů, což usnadňuje vyhledání ventilačních 
mřížek a umožňuje pozorovat strukturu z cihel.

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.
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MO297
Vlhkoměr

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

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

Spojité automatické zaostřování
Řešení využívající dvě digitální kamery 
umožňuje automatické zaostřování 
termogramů. Díky tomu je kamera plně 
automatická.

31



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.
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Věda, výzkum a vývoj 
Termografie hraje také 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 světlomety. 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 pozorovat noční přírodu.

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.

35



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 vaši 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 aplikaci.

Zvolte systém, který může růst s vašimi 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
Po zakoupení se termokamery často 
stávají životně důležitou součástí 
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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FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium (Belgie)
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Email: 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 
Email: 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
Email: flir@flir.com

FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D60437 Frankfurt am Main
Germany (Německo)
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
Email: flir@flir.com

FLIR Systems France
19, bld Bidault
77183 CroissyBeaubourg
France (Francie)
Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
Email : flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I20812 Limbiate (MB) Italy (Itálie)
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 0
 Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: flir@flir.com

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


