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AEON architecten.

A belga AEON architecten építésziroda nem csupán az új épü-

letek általános projektfejlesztésében szerzett hírnevet magának. 

Kevin Nechelput építész és ir. Valerie Van Gucht építész vezeté-

sével a neves cég elsősorban magas színvonalú lakó- és válla-

lati épületek felújítására és újonnali építésére specializálódott.

Az építés és a felújítás hatékonysága és fenntarthatósága az 

elkötelezett építészcsapat fő motivációi közé tartozik - amely 

része a felújításra szoruló épületek által támasztott kihívá-

soknak. A projektek költséghatékonyabb és eredményesebb 

megvalósítása érdekében, Kevin Nechelput optimalizált fo-

lyamatokra és nagyfokú előre tervezésre támaszkodik. Ez 

magában foglalja az épületszerkezet alapos, minél kevesebb 

hiányosságot tartalmazó elemzését már a tervezési fázisban, 

hogy a rejtett energetikai hiányosságokat már a korai szakasz-

ban megbízhatóan fel lehessen fedezni. Az AEON építészei 

nagyra értékelik a nagy teljesítményű partnerekkel és termékek-

kel való együttműködést az építési és felújítási projektek tökéle-

tes megvalósítása érdekében. Szívesen teszteli az új testo 883 

hőkamerát a testo IRSoft professzionális szoftverrel. A kézreálló 

hőkamera a legjobb képminőséget kínálja 320 x 240 pixeles inf-

ravörös felbontással, amely a beépített testo SuperResolution 

technológiával akár 640 x 480 képpontig bővíthető. Ezenkívül a 

40 mK alatti hőérzékenység a legkisebb hőmérséklet-különbsé-

geket is láthatóvá teszi.

A legmagasabb igényekhez készült:  
A testo 883 hőkamera a legjobb 
képminőséggel és intuitív professzionális 
testo IRSoft szoftverrel.
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A kihívás.

A hatékony épületfelújítás egyik legnagyobb kihívása az 

energetikai hiányosságok korai szakaszban, azaz a tervezési 

fázisban történő felismerése. Így az egyik legfontosabb pro-

jektkövetelmény, amellyel Kevin Nechelput-nak és csapatá-

nak szembe kell néznie, a felújításra kijelölt épületburkok és 

építőanyagok gondos vizsgálata, elemzése és dokumentá-

lása - mindig az energiaveszteségek felderítése céljából. Az 

építészcsapat különös figyelmet fordít azokra a tipikus gyenge 

pontokra, amelyekkel a felújításra szoruló épületek általában 

rendelkeznek, például a fűtés, a csővezetékek vagy a hőhi-

dak. Ha a hibákat csak utólag fedezik fel, a felújítási projekt 

ütemterve és költségvetése jelentősen megnőhet. A tapasztalt 

építészek nagy jelentőséget tulajdonítanak az elvégzett intézke-

dések minőségi ellenőrzésének, például a szigetelés vagy egy 

fűtési vagy légkondicionáló rendszer beépítése után, a helyes 

kivitelezés értékelése érdekében. A másik hangsúly a pontos 

leltározáson van, mert egy átalakítás vagy felújítás idő- és költ-

ségkeretét csak akkor lehet kötelezetten betartani, ha a projekt 

tökéletesen elő lett készítve.

A hibaelemzéshez Kevin Nechelput és csapata eddig a régi 

építési tervekre támaszkodott - ha azok rendelkezésre álltak -, 

vagy a szakértelmük és a tapasztalataik alapján hoztak dönté-

seket. Az elvégzett munka ellenőrzése eddig csak szemrevé-

telezéssel történt. Egy olyan megközelítés, amely nem könnyíti 

meg az igényes építészek számára saját minőségi követelmé-

nyeik teljesítését. A csapat egy nagy érzékenységű hőkamerát 

szeretne, hogy az energetikai elemzéseket gyorsan és egysze-

rűen el tudják végezni, és még a finom részleteket is jól látha-

tóvá tudják tenni. Mivel a műszert nem napi szinten használják, 

a késedelmek elkerülése érdekében a hőkamerának könnyen 

kezelhetőnek kell lennie. A rögzített képeket intuitív, nagy tel-

jesítményű szoftverben fel is kell tudni dolgozni a szükséges 

jelentések azonnali elkészítéséhez, anélkül, hogy kompatibili-

tási problémákkal kellene foglalkozni, vagy további modulokra 

lenne szükség.

A megoldás.

Az új testo 883 hőkamera teljes mértékben megfelel az AEON 

építészek követelményrendszerének. A könnyen kezelhető, 

pisztolymarkolatú testo 883 hőkamera könnyen kezelhető, nagy 

felbontású és teljesítményű, valamint intuitív szoftverrel ren-

delkezik, így a hőképek gyorsan és egyszerűen elkészíthetők, 

elemezhetők és dokumentálhatók egy szemléletes termográfiai 

jelentésben.  

Kevin Nechelput szerint ez ígéretes, és már nagyon várja az 

éles tesztet. Tapasztalt projektcsapatával együtt örül, hogy 

használhatja a testo 883 hőkamerát a jelenlegi felújítási projekt-

jéhez, hogy ne csak az épületszerkezetet tegye próbára, hanem 

a hőkamera és a hozzá tartozó testo IRSoft professzionális 

szoftver számos funkcióját is.

"Ez az eszköz számomra, mint építész valóban előnyös. 

A testo 883 hőkamerát egy plusz szempárként használva 

a munkaterületen óriási segítséget jelent nekem és a 

csapatomnak.”

Kevin Nechelput, építészmérnök

Ügyvezető igazgató, AEON architecten



A teszt.

Az élő teszt meggyőzően indul. Az intuitív érintőképernyőnek 

köszönhetően a testo 883 hőkamerát meglepően könnyű ke-

zelni, így még a szórványos használat során sincs késedelem 

a használatban. Ezenkívül a sokoldalú kamera nagyon hőmér-

séklet-érzékeny, így képes minden hőmérséklet-különbséget 

a legnagyobb pontossággal leképezni. Kevin Nechelput azt 

is nagyon praktikusnak tartja, hogy egy okostelefon második 

képernyőként is használható egy ellenőrző séta vagy felmé-

rés során. Ez lehetővé teszi egy másik kolléga számára, hogy 

kényelmesen, valós időben kövesse az ellenőrzést. Ez teszi a 

testo 883 hőkamerát igazi partnerré az építkezéseken végzett 

vizsgálatok során. A képek számítógépre történő átvitele is 

simán megy, jegyzi meg Kevin Nechelput elismerően. Minden 

képet rendezetten egy könyvtárban lehet tárolni, hogy szükség 

esetén gyorsan elérhetők legyenek. A dokumentáció a PC-n 

történik a testo IRSoft termográfiai szoftver segítségével, a 

jelentéskészítés pedig minden tekintetben egyszerűnek és in-

tuitívnak bizonyul. A vállalat logója egyszerűen hozzáadható a 

jelentéshez.

A jövőben a testo 883 hőkamerát mindig használni fogják az 

AEON építészei, amikor ellenőrzik az építkezéseket, vagy ami-

kor új ügyfelekkel tárgyalnak a felújítási projektekről. Ez lehe-

tővé teszi számukra, hogy gyorsan felhívják az ügyfél figyelmét 

a fontos részletekre vagy váratlan felfedezésekre, például a 

falakban meghúzódó rejtett ajtókra. További előny: A meglévő 

lakások jelenlegi energiaveszteségei egyértelműen láthatóvá 

válnak az épület tulajdonosa számára, így a felújítás már a kez-

detektől fogva célzottan, költséghatékonyan és teljes körűen 

végezhető el.

Az előnyök.

A testo 883 hőkamera minden előnyt biztosít a legjobb 

teljesítményhez a felújítások tervezése és az elvégzett 

intézkedések minőségbiztosítása során:

•  Kiemelkedő képminőség: Infra felbontás akár 320 x 240 pixel  

(SuperResolution felbontással: 640 x 480 képpont)

•  Cserélhető objektívek: A távoli tárgyak nagy pontosságú 

termográfiájához egyszerűen válthat a standard objektívről a 

teleobjektívre.

•  Manuális fókusz: Teljes irányítás a hőkamera fölött

•  Nagyfokú termikus érzékenység: A 40 mK alatti NETD a 

legkisebb hőmérsékletkülönbségeket is megjeleníti

•  testo ScaleAssist: A hőképek összehasonlíthatóságát 

biztosító automatikus kontrasztbeállítás megelőzi a 

félreértelmezést

•  testo IRSoft: Átfogó elemzés és dokumentáció

•  Páratartalom üzemmód: A penészkockázatot a hőképen a 

közlekedési lámpák színei jelzik.

•  Intelligens és hálózatba kötött: testo Thermography 

alkalmazás és a testo 605i páratartalom-érzékelő mérési 

értékeinek vezeték nélküli továbbítása közvetlenül a hőképbe.

testo 883 a legmagasabb képminőséggel - kiemelkedő 

hatékonyságot nyújt a régi épületek felújításában és 

átalakításában.

További információ.

A testo 883 hőkameráról további 

részleteket és a termográfia 

építőiparban, felújítások és átala-

kítások során történő használatára 

vonatkozó információkat a  

www.testo.com oldalon találhat.
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Csúcstechnológia Dél-Németországból.

A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Piacvezetőként a hordozható és telepített 

méréstechnológiában támogatjuk Ügyfeleinket idő és erőforrá-

sok megtakarításában, a környezet védelmében, az emberek 

egészségének megóvásában, valamint a termékek és szolgál-

tatások minőségének növelésében.

Világszerte 3000 alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, 

gyártásban, és marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak 

és 34 leányvállalatának. A Testo több, mint 1 millió elégedett 

ügyféllel rendelkezik a rendkívül precíz méréstechnológiának és 

a korszerű, innovatív adatkezelési megoldásoknak köszönhe-

tően. A vállalat 1957-es alapítása óta az éves növekedés folya-

matosan tartja a stabil 10%-ot, a jelenlegi közel 300 millió 

eurós forgalom pedig bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a 

Fekete Erdő igenis megfér egymás mellett. Az átlagon felüli 

beruházások a vállalat jövőjébe szintén a Testo sikerének részét 

képezik. A Testo az éves forgalom kb. 10%-át kutatás-fejlesz-

tésre fordítja.
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