
Ahhoz, hogy a nagy fotovoltaikus erőművek, például a nap-

elemparkok gyorsan megtérüljenek, fontos, hogy minél 

kevesebb meghibásodással és a lehető legoptimálisabb haté-

konysággal működjenek. Még a legkisebb meghibásodások is 

drámai közép- és hosszú távú következményekkel járhatnak. 

Ezért e rendszerek hatékony és teljes körű karbantartása, 

valamint a szolgáltatásként történő karbantartás különös je-

lentőséggel bír. Ennek biztosítása érdekében a helyszíni felelő-

söknek megfelelő eszközökre van szükségük. 

www.testo.hu

A hőkamera egy érintésmentes mérőeszköz, amely ideális a 

napelemmodulok vizsgálatára. Ha egy napelemmodulban egy 

cella leáll, nem tudja többé a napenergiát elektromos árammá 

alakítani, és ezért a napsugárzás miatt aránytalanul felmeleg-

szik. A hőkamera gyorsan és könnyen láthatóvá teszi ezeket az 

anomáliákat az úgynevezett meleg foltoknak köszönhetően. Ez 

lehetővé teszi, hogy a meghibásodást a lehető leggyorsabban 

orvosolni lehessen. 

A napelemparkok hatékonyságának 
biztosítása a Testo hőkameráival.

Testo
Alkalmazási példa



A kihívás.

A nagy fotovoltaikus rendszerek felügyelete nagyon időigényes, 

mivel ezek gyakran több száz négyzetméteres területet fednek 

le. A probléma megoldásának egyik lehetősége az lenne, ha 

egyszerűen nagyobb távolságból végezhetné termográfiai mé-

réseket a rendszeren. Ekkor azonban fennáll annak a veszélye, 

hogy a kisebb anomáliák kimaradnak, mivel az egyszerűbb hő-

kamerák felbontása nem elegendő a választott távolsághoz. Ez 

megnehezíti a hőképek megbízható, részletes elemzését. 

További kihívást jelent a napsugárzás intenzitása.  

Ha a sugárzás túl alacsony (pl. 500 W/m2 ), a meghibásodott 

cella alig látható meleg foltként a hőképen.  

Ezen túlmenően a hőképeket, amelyeken ugyanazt az objek-

tumot különböző időpontokban rögzítették, rendkívül nehéz 

összehasonlítani, ha az adott napsugárzás intenzitása nem 

ismert. 

Gyakran szükséges közvetlenül a modulon is mérni. Bizonyos 

körülmények között nagyszámú hőkép rögzítésére van szük-

ség. Ennek eredménye a mérési eredmények kezelésével és 

a jelentések készítésével járó jelentős adminisztrációs munka, 

ezért még fontosabb, hogy olyan megoldást találjunk, amely 

gyors, biztonságos és alapos munkát tesz lehetővé. 

A megoldás.

A praktikus kialakítású, nagyméretű kijelzővel rendelkező testo 
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883 és testo 890 hőkamerák vizualizációs funkciójának köszön-

hetően a meleg foltok gyorsan és egyszerűen azonosíthatók 

a helyszínen. A hőkamerák nagy látómezeje lehetővé teszi 

nagyobb rendszerelemek egyidejű termográfiai rögzítését. To-

vábbi gyakorlati előnyt jelent a nagyméretű mérési objektumok 

esetében a testo 890 panorámakép funkciója. Ez lehetővé teszi 

egy összefüggő, akár 3 vízszintes és 3 függőleges hőképből 

álló termogram létrehozását áttekintő mérés céljából. A két hő-

kamera jó detektor felbontásának köszönhetően (testo 883: 320 

x 240 pixel / testo 890: 640 x 480 pixel), akár nagy távolságból 

is készíthet termográfiai felvételeket. Például egy napelemmo-

dul egyes cellái. Ezek mérete 10 x 10 cm, és a széles látószögű 

objektívvel ellátott testo 890 műszerrel 30 méteres távolságból 

is pontosan és megbízhatóan mérhetők. A meleg foltok már kb. 

34 mm-es mérettől azonosíthatóak ezen a távolságon. Ahhoz, 

hogy a mérési tárgyat még részletesebben lehessen vizsgálni, 

a teleobjektív használatát javasoljuk. Ez lehetővé teszi az olyan 

hibák, mint a repedések vagy a szennyeződések felismerését, 

mivel az anomáliák már kb. 12,8 mm-es mérettől kezdve azo-

nosíthatók. Ez lehetővé teszi a megbízható részletes elemzést 

és a hiba forrásának gyors lokalizálását. 

Panorámakép a fotovoltaikus rendszerről és részletes elemzés teleobjektívvel.



SuperResolution: Négyszer több mérési érték

A SuperResolution technológiával egy kategóriával javítja a 

Testo hőkamerájának felbontását. A Testo szabadalmaztatott 

innovációja a kéz természetes mozgását használja, és a lehető 

legrövidebb idő alatt több, egymáshoz képest kissé eltolt képet 

rögzít egymás után. Majd ezeket egy speciális algoritmus alap-

ján egyetlen képként jeleníti meg. Ez négyszer annyi mérési 

értéket tartalmazó hőképet eredményez. Az ezt követő elemzés 

során a Testo által kifejlesztett IRSoft professzionális elemző 

szoftver segítségével élesebb fókuszú hőképek állnak a ren-

delkezésére. Ez azt jelenti, hogy soha nem marad le egyetlen 

termikus anomáliáról sem. A SuperResolution technológiáról 

további információ a www.testo.hu weboldalon található.

Szolár mód: A hőképek egyszerű összehasonlítása

Rendszeres ellenőrzések során vagy ugyanazon objektum 

különböző hőképeinek összehasonlításakor a meghibásodá-

sok azonosítása érdekében fontos, hogy a rögzített hőképek 

összehasonlíthatóak legyenek. Mindenekelőtt a kapcsolódó 

napsugárzás intenzitásának összehasonlíthatósága döntő fon-

tosságú. Jelentős különbség van abban, hogy egy fotovoltaikus 

modult termográfiailag 500 W/m² vagy 700 W/m² napsugárzás 

alatt rögzítünk. A hőkamera integrált szolár üzemmódja lehető-

séget nyújt arra, hogy ezt az értéket közvetlenül a képpel együtt 

tárolja, és az IRSoft segítségével integrálja az elemzésbe. Ezzel 

megkíméli Önt a papírral és ceruzával történő, fáradságos 

jelentéskészítéstől, és biztos lehet abban is, hogy egyik érték 

sem keveredik vagy vész el.  

IRSoft: A hőképek szakszerű elemzése

Az IRSoft elemző szoftver ingyenesen letölthető, és lehetővé 

teszi a hőképek gyors és egyszerű elemzését és feldolgozását, 

valamint a professzionális termográfiai jelentések kényelmes 

elkészítését. Ezek a jelentések nemcsak az Ön saját dokumen-

tációjához ideálisak. Az Ön ügyfelei, akiknek Ön a fotovoltaikus 

rendszerek tesztelését szolgáltatásként nyújtja, szintén hasznos 

előnyként értékelik ezeket. 

SiteRecognition: Mérésihely felismerés és  

automatikus termikus képkezelés

Annak érdekében, hogy támogassa Önt a rendszeres mérések 

elvégzésében közvetlenül a modulon, a Testo az innovatív Si-

te-Recognition funkciót kínálja. A funkcióval egy mérési hely 

archívumot tud létrehozni a IRSoft szoftverben, mely adatbázis-

ként szolgál minden hőképhez. Az archívumban tárolt minden 

egyes mérési helyhez (pl. szerelési rendszerek vagy sorok) lét-

rehozhat jelölőket (a QR-kódokhoz hasonló kis szimbólumokat), 

és a helyszínen rögzítheti őket. A következő vizsgálat során 

egyszerűen beolvassa ezt a jelölést a hőkamera SiteRecogni-

tion asszisztensével, a mérési hely és a megfelelő információk 

automatikusan együtt kerülnek tárolásra a hőkamerában. 

Amikor a mérés után ezeket a hőképeket átviszi az elemző-

szoftverbe, azok teljesen automatikusan az archívum megfelelő 

helyére kerülnek. Nincs többé szükség időigényes adminiszt-

rációra és archiválásra. Ezután kényelmesen megnyithatja a 

képeket az archívumból, valamint elemezheti és feldolgozhatja 

azokat a jelentésekben. 



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu
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További információ.

További információkat és válaszokat a termográfiával kapcsola-

tos kérdéseire a www.testo.hu weboldalon talál.

A testo hőkamerákkal:

• Hatékonyan biztosíthatja a napelemparkok üzembiztonsá-

gát és a lehető legjobb hatékonyságot.

• Gyorsan és egyszerűen kezelheti a hőképeket

• Nemcsak az áttekintő karbantartást, hanem a részletes 

ellenőrzéseket is pontosan és biztonságosan végezheti el.

testo 883 hőkamera
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