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A legendás svájci minőség elve adja a Frike Csoport, 

és egyben Frike Chemicals AG leányvállalata összes 

szolgáltatásának alapját. A Frike elkötelezett Svájc mint 

gyártási helyszín mellett, és a gyártás összes lépése során 

a legnagyobb pontosságot garantálja. A Frike jól képzett 

személyzetével, csúcstechnológiát képviselő gyártóüzemeivel 

és kiváló minőségmenedzsmentjével megfelel a vegyipar 

különleges kihívásainak. A megelőző karbantartásért felelős 

műszaki karbantartó részleg elvárásai is különösen magasak. 

Egy olyan új precíziós mérőműszer, mint a testo 883 hőkamera 

megjelenése a professzionális testo IRSoft szoftverrel együtt 

így nagyfokú érdeklődést teremt. Werner Müller műszaki vezető 

örömmel teszteli az innovatív SiteRecognition technológiát 

felvonultató, kézre álló pisztoly kialakítású kamerát a Frike 

számára - és le van nyűgözve: Rendkívül magas képminőség, 

okos kialakítás és hatékony szoftver. A Frike minőségi 

szabványaival összhangban.

Frike Chemicals AG

A Frike Chemicals AG a Frike Csoport tagja, és egy több, mint 

70 év sikereit maga mögött tudó hagyományos svájci vállalat. 

A vállalatot Fritz Keller alapította 1944-ben, és elsősorban 

kozmetikumok és természetes viasz előállításával foglalkozott. 

Napjainkban a Frike gyógyszerekre és vegyszerekre 

specializálódott. A Frike öt leányvállalatával Svájc egyik 

legnagyobb független gyártója, és nemzetközileg elismert 

márkanevek sokat bizonyított partnere. Az innovatív cégcsoport 

több, mint 300 embert foglalkoztat Svájc különféle gyártó 

telephelyein. A Frike Chemicals AG központja Wetzikonban 

található.

A testo 883 kiváló svájci minőséget 
garantál:  
Pisztoly kialakítású, testo SiteRecognition 
technológiával ellátott hőkamerát a mérési 
pontok automatikus felismerésével.
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A kihívás.

A műszaki karbantartó részleg felelősségi köre a Frike 

Chemicals AG vállalaton belül igen jelentős: A fűtés, szellőzés, 

légkondicionálás, vezetékrendszerek és elektromos rendszerek 

(HVACSE) mellett ide tartozik az épület karbantartása, javítása 

és a különféle gyártó létesítmények módosítása, az összes 

üzem és helyszín műveleti infrastruktúrájának tervezése és 

bővítése, és az elektromos rendszer rendszeres ellenőrzése is 

ide tartozik. Ennek megfelelően az alkalmazottakra nap, mint 

nap számos különféle kihívás vár, többek között különösen 

a hőmérséklet mérése termékeken, gyártóüzemeken és 

épületeken végzett termográfia segítségével:

•  A csomagoló fólia lezárásának hőmérsékletellenőrzése

•  Elektromos kapcsolószekrények ellenőrzése

•  A kompresszorok hőmérsékletének monitorozása

•  Motorcsapágyak ellenőrzése

•  A szellőztetés bejövő és kilépő levegőjének hőmérséklete

•  Épület tömítésvizsgálat, különösen ablakoknál, ajtóknál és 

kapuknál

A folyamatos és átfogóan biztonságos gyártás biztosítása 

érdekében a Frike hetente három alkalommal végez 

hőmérsékletellenőrzéseket. A mérési objektumok száma 

hatalmas, ennek megfelelően a szükséges erőfeszítés is 

jelentős. Itt például 40 kapcsolószekrényt, 60 termelőegységet 

és öt épületet kell fenntartani. Nem csak a mérési objektumok 

és a kezelendő mérési adatok mennyisége jelent kihívást, 

de az alkalmazási körök és anyagok sokfélesége is, 

amelyekhez korábban különféle mérőműszerek használatára 

volt szükség - pl. füstölőrudakra szellőztetéshez vagy 

infravörös mérőműszerekre hőmérsékletellenőrzésekhez. A 

mérési eredmények értelmezése is különösen időigényes 

és hibalehetőségeket rejt magában. Az ideális megoldást 

egy olyan mérőműszer jelentené, amely nemcsak gyorsan, 

pontosan és többféleképpen mér, de a mért értékek 

értelmezését és dokumentációját is leegyszerűsíti.

A megoldás.

Az intelligens SiteRecognition technológiával ellátott új 

testo 883 hőkamera minden egyes követelményre hatékony 

megoldást kínál. A mérési pontok automatikus felismerése 

sokszorosan leegyszerűsíti a mérési pontok és a hozzájuk 

kapcsolódó hőképek kezelését. A kézre álló kialakításnak és 

a manuális fókusznak köszönhetően rendkívüli képminőség 

érhető el, még közeli felvételek esetén is. A széles, specifikusan 

beállítható hőmérséklettartomány és intuitív kezelés számos 

objektumon és alkalmazás során hatékony és pontos mérést, 

valamint egyszerű hibakeresést tesz lehetővé. Ezzel egyidőben 

a hőkamerát minden munkatárs teljes körűen használhatja, 

még intenzív képzés nélkül is. 

A testo IRSoft segítségével a nagyfelbontású hőképek azonnal 

átfogó elemzésen esnek át. A digitális jelentésasszisztens, 

valamint a számos, választható jelentésminta segítségével 

a mérés eredményei gyorsan sokatmondó jelentésekként 

dokumentálhatók.

A minőség szerelmeseként Werner Mülle, a Frike vegyi 

részlegének vezetője azonnal készen áll a sokoldalú új testo 

883 képességeinek felmérésére - módszeresen és alaposan 

minden olyan mérési feladat keretében, amely felmerül a 

vállalatnál.

„Bármikor ajánlanám ezt a terméket kollégáimnak. Az ár-

érték aránya verhetetlen.”

Werner Müller

Műszaki karbantartás 

A Frike Csoport technológiai vezetője



A teszt

A testo 883 hőkamera átfogóan meggyőző megoldás tapasztalt 

szakértők számára. A kézre álló kialakítás és egyszerű kezelés 

manuális fókuszt és érintőképernyőn, illetve joystick-kal történő 

kényelmes vezérlést tesz lehetővé. Az objektívek gyorsan 

és egyszerűen cserélhetők, a hőmérsékletskálázás pedig 

specifikusan beállítható. Werner Müller jelentős lehetőségeket 

lát a hatékonyság növelésére az új testo 883 hőkamera 

segítségével. Mindez azért van, mert a mérési pontok egyszerű 

kezelése és a testo SiteRecognition technológia által biztosított 

kapcsolt képek segítségével számos különféle objektum 

rekordidó alatt feldolgozható, mindössze egyetlen műszer 

segítségével. A kamera rendkívüli, nagy felbontású hőképeket 

készít, ezzel egyidőben pedig valós képet készít dokumentáció 

céljából. A mérés helyszínén rögzített képek automatikusan 

átvitelre kerülnek a testo IRSoft számítógépes szoftver 

archívumának megfelelő mérési helyére.

A testo 883 hőkamera felsőbbrendűsége különösen 

egyértelművé válik egy olyan probléma (véletlen) megoldásával, 

amely már sok borsot tört 

Frike orra alá: A négy oldalon 

zárt zacskók elégtelen 

lezárása. Mivel a testo 883 

a teljes mérési feladatot egy 

pillantással áttekinthetővé 

teszi, egyetlen egyszerű 

méréssel észlelhető az a 

30 °C hőmérsékletkülönbség a fűtés központja és a lezáró 

üzem külső fűtési pontjai között, amely évekig felderítetlen volt. 

A problémát azonnal el lehet hárítani, a csomagolás minőségét 

pedig optimalizálni.

Az előnyök.

A testo 883 hőkamera számos előnyt ötvöz sokféle, nagy 

igényeket támasztó hőmérsékletellenőrzés rendkívül hatékony 

végrehajtása érdekében: 

•  Maximális hatékonyságú ismétlődő mérések a testo 

SiteRecognition segítségével! A hőképek automatikusan a 

megfelelő mérési ponthoz vannak rendelve. 

•  Specifikus előbeállítások a megfelelő mérési helyhez, például 

az érintett területek színes jelölése a hőképen, ha túllépik az 

engedélyezett felső vagy alsó határértékeket.

•  Kiemelkedő képminőség: Infra felbontás: 320 x 240 pixel  

(SuperResolution felbontással: 640 x 480 pixel)

•  Kiterjedt elemzés és dokumentáció a testo IRSoft szoftverrel

•  Manuális fókusz és cserélhető objektívek

•  A mért értékek vezeték nélküli átvitele a testo 770-3 

lakatfogóról a testo 883 hőkamerára, és az értékek hőképpel 

együtt történő tárolása. 

testo 883 SiteRecognition technológiával -  

okos támogatás megelőző karbantartáshoz.

Werner Müller karbantartási szakértő a következőképp 

foglalta össze: 

„Számomra a testo 883 hőkamera 

a mérőműszerek svájci óraműve, 

és bőven készen áll bármilyen 

nagy igénybevételt támasztó 

feladatra!”

További információ.

A testo 883 hőkamerához 

kapcsolódó további információkat 

és a műszaki karbantartáshoz 

kapcsolódó termográfiára 

vonatkozó válaszokat a következő 

oldalon találhat: 

www.testo.hu



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 köszönhetően. A vállalat 1957-es 

alapítása óta az éves növekedés folyamatosan tartja a stabil 

10%-ot, a jelenlegi közel 300 millió eurós forgalom pedig bizo-

nyítja, hogy a csúcstechnológia és a Fekete Erdő igenis megfér 

egymás mellett. Az átlagon felüli beruházások a vállalat jövő-

jébe szintén a siker részét képezik. A Testo az éves forgalom 

kb. 10%-át kutatás-fejlesztésre fordítja.
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