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Játéktermek építése, Eschig Innenarchitekten.

Az 1980-ban Carl Eschig mérnök által belsőépítészeti vállalat-

ként alapított „Eschig Innenarchitekten” hamarosan az ipari épí-

tészet szakértőjévé vált, játéktermek építésére összpontosítva. 

Alapítása óta a vállalat számos új játéktermet, kaszinót és étter-

met épített, és régi épületet újított fel. A tapasztalt építészirodát 

különféle szakterületek együttműködése jellemzi: A belsőépí-

tészek, mérnökök, villamosmérnökök és szerkezetmérnökök itt 

kéz a kézben dolgoznak, nagy igényeket támasztó építészeti 

projektekhez szükséges szolgáltatások teljes körét lefedve, kü-

lönösen a kaszinók és játéktermek szegmensében.  

A régi épületeken végzett felújítási munkálatok során az épít-

mény szerkezete rejtett sérüléseinek szisztematikus észlelése 

kiemelten fontos - viszont egyben időigényes, és gyakran 

kényelmetlen is. Carl Eschig ezért mindig nyitott nagyobb ha-

tékonyságot ígérő megoldásokra. Örömmel teszteli a testo 883 

hőkamerát lenyűgöző képminőségével, és 320 x 240 pixeles 

infravörös felbontásával, amely a beépített testo SuperReso-

lution technológiával akár 640 x 480 képpontig is bővíthető. 

Ezenkívül a 40 mK alatti hőérzékenység a legkisebb hőmérsék-

letkülönbségeket is láthatóvá teszi.

Látja, amit mások nem:  
Testo 883 hőkamera  
a legmagasabb képminőségben.
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A kihívás.

Az új építészeti projektek megvalósítása mellett Carl 

Eschig leginkább régi épületek felújításával és régebbi ipari 

épületek jövőbeni játéktermekként történő hasznosításával 

foglalkozik. Az épületek fő komponensei, például a tető, 

padlózat, homlokzat vagy pince alapvető felújítása előtt 

Eschignek tudnia kell, mivel is néz szembe. Hol rejtőznek 

hibák a hőszigetelésben, hol vannak a hőhidak, vagy hol 

bújnak meg a fűtéscsövek? Átfogó elemzés nélkül a régi 

épületek felújítása hamar kalandossá válhat. A termográfia 

segítségével létrehozott vizuális ábrázolás kulcsfontossággal 

bír a feltételezések igazolásában vagy olyan váratlan hibák 

felderítésében, amelyek oka gyakran megjelenésüktől 

távol található. Carl Eschignek leggyakrabban az alábbi 

követelményekkel kell megbirkóznia:

•  Az esztrichben, falakban és mennyezetekben levő 

fűtésvezetékek felderítése fúrási feladatok előtt

•  Hőhidak keresése az ablakok és ajtók területén egy épület 

vakolása előtt

•  A gipsz száradásának felügyelete és a padlófűtés csöveinek 

felderítése

•  A külső felületek vizsgálata átalakítás előtt a feltételezett 

gyenge pontok felderítéséhez

•  A hőszigetelés kivitelezési hibáinak meghatározása.

Carl Escher eddig infravörös vagy felületi hőmérőket használt. 

Gyakran azonban az egyetlen ami segíthetett, ha például 

kibontotta a falakat a csövek hibáinak felfedéséhez. El tudja 

képzelni, hogy a minőség, sebesség és hatékonyság, mind a 

szükséges felújítási lépések tervezése és a pontos szakértői 

jelentések terén jelentősen növelhető egy kézre álló, erőteljes 

hőkamera segítségével. A tapasztalt mérnök válogatott 

ügyfélként teszteli az új testo 883 hőkamerát jelenlegi felújítási 

projektje keretében: egy omladozó régi épület alaposan 

polírozott gránit padlóval, amely alatt fűtéscsövek haladnak. 

A megoldás.

Az új testo 883 hőkamera ideális régi épületek felújítási 

és átalakítási projektjeinek követelményeihez. Különösen 

ergonomikus és kézre álló pisztolyszerű kialakítással, és 

különféle cserélhető objektívekkel rendelkezik. Ez azt jelenti, 

hogy még a nehezen hozzáférhető helyek is gyorsan és 

könnyen, bármilyen távolságból mérhetők. A pengeéles 

képekről a testo 883 infravörös felbontása gondoskodik, 

amely a beépített testo SuperResolution technológiának 

köszönhetően tovább növelhető. Ezenkívül kifinomult 

hőérzékenysége miatt a legapróbb hőmérsékletkülönbségek is 

láthatóvá válnak. 

A testo ScaleAssist automatikus kontrasztbeállítása 

megbízhatóan előzi meg az adatok félreértelmezését. Emellett 

a páratartalom üzemmóddal a közlekedési lámpák színeiben 

ábrázolható a penészesedés veszélye. Így gyorsan és 

kényelmesen rögzíthetők sokatmondó hőképek. 

A jelentések elkészítése ugyanilyen egyszerű. A digitális 

jelentésasszisztens és számos tervezősablon megkönnyíti a 

mérési eredmények és elemzések látványos jelentésekben való 

összefoglalását.

„Feltétlenül ajánlom a testo 883 hőkamerát mindenki 

számára, akinek gyakran kell régi épületek sajátosságával 

megbirkóznia és felújítással foglalkozik. Valóban mindent 

átfogó, hatékony segítség.”

Carl Eschig, tulajdonos

Tervezési és építésvezető



A teszt.

Karl Eschig számára kulcsfontossággal bír a teljes építési 

folyamat során megnövelt hatékonyság. Ezért értékeli 

annyira, hogy a testo 883 hőkamera önállóan használható, 

rendkívül könnyű és viszonylag kicsi, így könnyen kezelhető. 

A kijelzési lehetőségek nagy száma ellenére a megjelenítés 

egyértelműen van felépítve. A feltételezett hibák így bármikor 

egy szempillantás alatt ellenőrizhetők, főleg, ha azonnali 

adatokra van szükség az épület tulajdonosával folytatott 

megbeszéléshez. 

Eschig először kültéri termográfia keretében teszteli a testo 

883 hőkamerát. A szakértő fenntartja, hogy számottevő 

képek készítéséhez 10 - 15 fokos hőmérsékletkülönbségre 

van szükség bel- és kültér között. A testo 883 hőkamera a 

legkisebb hőmérsékletkülönbségeket is kimutatja, így első 

pillantásra nyilvánvalóvá teszi a gyenge pontokat. A valódi 

terheléses teszt azonban egy alaposan polírozott gránit 

padló alatti rejtett csövek felderítése. Ezidáig Eschig egy 

összetett folyamatot használt ilyen kihívásokra tükröződésgátló 

bevonattal, különféle hőmérőkkel és a mérési eredmények 

krétával történő megjelölésével. A felületnek a testo 883 

használatához is tükröződésmentesnek kell lennie. Carl Eschig 

ehhez egy vékony szőnyeget használ, amely gyorsan átveszi a 

padló hőmérsékletét. A testo 883 ezen módszer segítségével 

még ezzel a nehéz feladattal is megbirkózik és hőkamerájával 

mérvadó mérési értékeket szolgáltat, nem csupán egyéni 

mérési értékeket. 

Az előnyök.

A testo 883 hőkamera ötvözi a legjobb teljesítmény minden 

előnyét:

•  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.

További információ.

A testo 883 hőkameráról további 

részleteket és a termográfia 

építőiparban, felújítások és átala-

kítások során történő használatára 

vonatkozó információkat a www.testo.hu 

oldalon találhat.

Carl Eschig mérnök a következőképp foglalta 

össze tapasztalatait: 

„Rendkívül meggyőző.  

A testo 883 igazán felgyorsítja  

a régi épületek felújítását  

és átalakítását.”



Csúcstechnológia Dél-Németországból.

A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Piacvezetőként a hordozható és telepített 

méréstechnológiában támogatjuk Ügyfeleinket idő és 

erőforrások megtakarításában, a környezet védelmében, az 

emberek egészségének megóvásában, valamint a termékek és 

szolgáltatások minőségének növelésében.

Világszerte 3000 alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, 

gyártásban, és marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak 

és a 34 leányvállalatnak világszerte.

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 

bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a Fekete Erdő igenis 

megfér egymás mellett. Az átlagon felüli beruházások a vállalat 

jövőjébe szintén a siker részét képezik. A Testo az éves 

forgalom kb. 10%-át kutatás-fejlesztésre fordítja.
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