
U vysokoteplotních zařízení ve slévárenském, chemickém 

nebo stavebním průmyslu má včasné rozpoznání 

potenciálních nedostatků rozhodující význam, aby bylo 

možné zabránit výpadkům zařízení a zaručit hospodárnou 

výrobu. Navíc zde platí, že je třeba zaručit homogenní 

rozložení teploty vyráběných produktů a tím také jejich kvalitu.
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Testo Solution
Příklad aplikace

Termokamera testo 885 si se všemi těmito požadavky  

poradí. S pomocí zobrazovací metody termografie  

lze kontrolovat jak výkon zařízení tak také vlastnosti 

výrobků. Takže již při těch nejmenších teplotních anomáliích 

je možné zavčas zareagovat.

Zajištění efektivity 
zařízení s vysokou teplotou
pomocí termokamery testo 885.



Požadavek.

Jenom pouze tehdy, pohybují-li se procesní teploty 

v energeticky intenzivním průmyslu ve stanovené oblasti, 

mohou být odpovídající výrobky vyrobeny v požadované 

kvalitě. To vyžaduje od odpovědných osob pravidelnou kon-

trolu, zda všechny procesy probíhají podle plánu 

a se správnou teplotou - jinak hrozí nebezpečí zpomaleného 

nebo kvalitativně méně hodnotného zpracování. 

Třeba v ocelářském průmyslu musí být výrobky zahřáty  

na specifickou teplotu a při ní nějakou dobu udržovány,  

aby se surové železo zpracovalo na ocel a dosáhlo  

se optimálního stupně tvdosti. Dříve, než je bude možné 

rozřezat musí být ocelové ingoty nakonec ochlazeny  

na maximálně 900 - 1 000 °C. Avšak, aby je bylo možné 

dále zpracovávat, nesmí být současně podkročena teplota 

rekristalizace (cca 600 °C).   

Stav samotného zařízení je také potenciálním faktorem  

rizika a nákladů. Poněvadž právě kvůli vysokým  

teplotám jsou používané stroje zvlášť poruchové. Nesprávně 

položená pánev v ocelárně může např. zapříčinit následné 

škody na sousedícím zařízení nebo dokonce způsobit 

požár. Pro zajištění disponibility zařízení a bezpečnosti 

zaměstnanců musí být komponenty zařízení, jako např.  

izolace, pravidelně kontrolovány z hlediska závad 

způsobených únavou materiálu nebo opotřebením.   

Co se týče zvyšování efektivity, musí být v oblasti 

vysokých teplot kladen důraz na to, aby se neztrácela  

žádná nevyužitá energie. To je právě v době zvyšujících  

se nákladů na energie a přísných podmínek životního 

prostředí stále důležitější.
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Řešení.

Termokamera testo 885 s mnoha inovativními funkcemi Vám 

umožní přesně a spolehlivě zjistit efektivitu vysokoteplotních 

zařízení, dříve než budou fungovat nehospodárně nebo 

budou výrobky vykazovat kvalitativní nedostatky. 

Termokamera s vysokým rozlišením do 1200 °C

Abyste mohli pracovat s termosnímky s vysokým rozlišením 

také v oblasti extrémně vysokých procesních teplot,  

je testo 885 vybaveno možností měření vysoké teploty.  

Umožní Vám rozšířit měřicí rozsah až do 1200 °C.

Zesílení kontrastu pro přesnější analýzu dat 

Při kontrole extrémně vysokých procesních teplot pomocí 

termokamery, může být teplotní rozsah, který se Vám  

zobrazuje u termosnímku ve formě stupnice, přílis velký. 

Avšak právě v rozsahu vysokých teplot se nacházejí  

hodnoty, které jsou pro Vás skutečně rozhodující.  

Tyto hodnoty jsou zpravidla ve speciální oblasti, která  

je na základě široké stupnice pouze nedostatečně barevně 

vyčleněna. Vyrovnání histogramu, které bylo právě 

pro tuto aplikaci vyvinuto, posune barevnou paletu  

stupnice přesně do oblasti, která Vás zajímá a kde  

se objeví rozhodující teplotní rozdíly. Tímto způsobem  

vznikne dostatečně kontrastní a zvlášť přesvědčivý  

termosnímek, který Vám umožní ještě přesnější analýzu dat.

Ne zcela doléhající dveře průmyslové pece. Na termosnímku lze výrazně 

rozpoznat ztrátu energie. 

Ocelové ploché ingoty na chladící válečkové trati. Pro další optimální 

zpracování je zde přesné sledování teploty zásadní. 



Přesná termografie i velikých objektů

Zařízení, která je třeba v energeticky intenzivním průmyslu 

zkontrolovat, mají často značné rozměry. Aby je bylo  

možné komfortně a přesně kontrolovat, je termokamera  

testo 885 vybavena objektivem se širokým zorným polem. 

Proto lze provádět přehlednou termografii i velkých strojů  

a systémů.

Díky funkci panoramatického snímku a výměnným 

objektivům jste s testo 885 při termografii vysokoteplotních 

oblastí velmi flexibilní: se širokoúhlým objektivem získáte 

rychle a bezpečně celkový přehled o zařízení. Pokud  

to nestačí, pomůže dále asistent panoramatického snímku: 

uděláte jednoduše více termosnímků či dílčích výřezů  

s vysokým rozlišením a asistent panoramatického snímku  

z toho pro Vás složí jeden celkový snímek, který je jak 

přehledný, tak také detailní.

Pokud to chcete u určitých částí zařízení vědět naprosto 

přesně, nabízí teleobjektiv možnost precizně prověřit 

požadovaný měřený objekt i ze vzdálenosti.  

Čtyřikrát více naměřených hodnot

Termokamera testo 885 Vám nabízí díky inteligentní  

technologii SuperResolution optimální kvalitu snímku. 

Patentově přihlášená inovace od firmy Testo využívá 

přirozeného pohybu Vaší ruky a snímá v co nejkratším čase 

více snímků za sebou, které jsou lehce přesunuty. Ty jsou 

potom pomocí algoritmu propočítány do jednoho snímku. 

Vznikne tím termosnímek se čtyřikrát více naměřenými  

hodnotami. Při pozdější analýze v profesionálním 

analyzačním softwaru IRSoft, který byl vyvinut firmou Testo, 

jsou pak k dispozici termosnímky s ještě vyšším rozlišením.  

Rozpoznání místa měření 

a automatická správa termosnímku

Při pravidelných měřeních přímo na vysokoteplotních 

zařízeních Vám Testo nabízí pro větší efektivitu a jistotu  

při přiřazování inovační funkci SiteRecognition. Tato funkce 

přebírá po každém měření plně automatizovaně 

rozpoznání místa měření a také uložení a správu 

termosnímků a naměřených dat.   

Pro každé měřicí místo, které je uložené v softwaru IRSoft, 

můžete vytvořit značku (malý symbol podobný QR-kódu)  

a připevnit ji na určitém místě. Při příští inspekci jednoduše 

zachytíte tuto značku asistentem SiteRecognition v kameře, 

která měřicí místo a příslušné informace uloží rovnou do ter-

mosnímku. Když přetáhnete tyto termosnímky  

po měření do analyzačního softwaru, jsou tyto plně  

automaticky roztříděny v archivu měřicích míst 

- odpadá otravné ruční třídění a přejmenovávání. 

Snímky můžete z archivu komfortně otevřít, analyzovat nebo 

zpracovávat do zpráv. 

Usazeniny v potrubí s kychtovým plynem snižují efektivitu vysoké pece. Avšak s termokamerou testo 885 je lze rychle a snadno rozpoznat.
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Více informací.

Další informace k měření vysokých teplot pomocí  

termokamery testo 885 a všechny odpovědi na Vaše dotazy 

týkající se tématu termografie získáte od našich odborníků 

na telefonním čísle 257 290 205 nebo na info@testo.cz. 
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Testo, s.r.o.

Jinonická 80, 158 00  Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748

e-mail: info@testo.cz

S termokamerou testo 885 můžete:

•	 zavčas	rozpoznat	závady	na	Vašich	zařízeních

•	 zvýšit	ve	výrobě	efektivitu	využívání	energií

•	 zaručit	procesní	teploty	do	1200	°C	pro	zajištění	

kvality výrobků


