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Precizní zviditelnění nebezpečí tvorby plísně má v 

diagnostice budov velký význam, protože mohou kvůli 

vlhkým a studeným místům vznikout závažné škody.  

Aby se těmto rizikům zabránilo, musí se potenciální 

nebezpečná místa co možná nejpřesněji identifikovat. 

Pomocí termokamery a rádiové vlhkostní sondy od firmy 

Přesnější rozpoznání nebezpečí plísně
– s termokamerami a vlhkostními sondami Testo.

Testo se Vám to podaří profesionálně, snadno a absolutně 

spolehlivě. Díky perfektní souhře obou měřicích přístrojů 

bez problémů vypočítáte relativní povrchovou vlhkost zdí a 

stropů a také vlhkost v rozích a výklencích  

- a nebezpečí tvorby plísně rozpoznáte dlouho před tím,  

než se nebezpečná plíseň může začít tvořit. 

Testo
Příklad aplikace
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Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Telefon: 222 266 700
Fax: 222 266 748

E-mail: info@testo.cz

Požadavek.

Na zdech a stropech nebo v rozích či výklencích: plíseň se 

může tvořit všude tam, kde vzniká příliš mnoho vlhkosti. 

Některá vlhká místa jsou identifikovatelná na první pohled  

- jako například v případě škod způsobených vodou. Existují 

však vlhká místa, která nejsou pouhým okem vidět. Příčinou 

může být například nedostatečné, případně špatné větrání 

nebo kombinace tepelných mostů a vysoké vlhkosti vzduchu.  

V takových případech se dá spolehlivě posuzovat nebezpečí 

tvorby plísně pouze za pomocí profesionálních termokamer.

Řešení.

Pomocí termokamery a rádiové vlhkostní sondy od firmy 

Testo zviditelní profesionálové z oboru diagnostiky staveb 

skryté nebezpečí tvorby plísně přesně a spolehlivě. 

Jednoduše propojí vlhkostní sondu přes rádiový signál  

s termokamerou a prohledávají prostor kamerou, přičemž 

vyhledávají místa ohrožená tvorbou plísně. Jestliže identi-

fikují jedno nebo více kritických míst na zdech nebo stro-

pech, změří současně oběma přístroji povrchovou teplotu 

těchto míst a také vlhkost a teplotu okolního vzduchu.  

Termokamera automaticky vypočítá z těchto naměřených 

hodnot relativní povrchovou vlhkost dotyčných míst a zob-

razí na displeji kamery riziko plísně pomocí přehledného 

testo 875i, testo 885, rádiová vlhkostní sonda Testo

Příklad aplikace Diagnostika staveb

systému semaforu. Červená znamená vysoké riziko, žlutá 

střední riziko a zelená žádné riziko. Nakonec můžete 

průkazné termosnímky uložit včetně hodnot teploty  

a vlhkosti, abyste je pomocí aplikačního softwaru IRSoft 

analyzovali na počítači, zpracovali a vytvořili profesionální 

termografickou zprávu. Svému zákazníkovi tak nabídnete 

kompetentní a velmi přesnou detekci nebezpečí tvorby 

plísně, zabráníte nákladným škodám na podstatě stavby  

a chráníte zdraví obyvatel.

Detekce nebezpečí tvorby plísně s přístroji Testo  

- přehled všech výhod:

•  přesně zviditelníte nebezpečí tvorby plísně a můžete riziko 

plísně spolehlivě posoudit

•  pracujete s profesionálními termokamerami pro oblast 

stavebnictví a s kvalitou „made in Germany“

•  podpoříte svoje kompetentní vystupování jako profesionál 

pro diagnostiku staveb

Více informací.

Více informací a všechny odpovědi na Vaše dotazy na téma 

detekce nebezpečí tvorby plísně s přístroji Testo získáte u 

našich odborníků na telefonním čísle 222 266 700 nebo na 

e-mailu info@testo.cz.

Sada obsahuje: termokameru s příslušenstvím, vlhkostní sondu a kufr.Takto nezůstane nebezpečí tvorby plísně neodhaleno.


