
Rychle a efektivně. 

Nyní můžete naprosto jednoduše kontrolovat malá a velká 

fotovoltaická zařízení. Tato kontrola může být rozsáhlá, 

bezdotyková a obzvláště efektivní. Precizní termokamery 

firmy Testo totiž rychle rozeznají chybné funkce, zajistí bez-

www.termokamera.com

Testo Solution
Příklad aplikace

Kontrola funkce 
fotovoltaických zařízení 
termokamerami firmy Testo.

problémovou funkčnost všech komponentů a tím zároveň 

maximální hospodárnost celého zařízení. Přitom získáte díky 

možnosti zadání intenzity slunečního záření do termokamery 

ještě další jistotu a díky tomu přesně víte, co jste naměřili.



www.termokamera.com

Výzva.

Poruchy provozu fotovoltaických zařízení se dají pomocí 

termokamer testo rychle diagnostikovat od intenzity 

slunečního záření 500 – 600 W/m² díky nápadným změnám 

tepelných vlastností: 

•	 vadné	bypasové	diody

•	 vadné	kontakty	a	zkraty	v	solárních	buňkách

•	 vniklá	vlhkost,	znečištění

•	 trhlinky	v	buňkách	nebo	na	skle	modulu

•	 moduly	běžící	naprázdno	a	nepřipojené	moduly

•	 tzv.	nesoulady,	tzn.	ztráta	výkonu	kvůli	různé	produktivitě	

jednotlivých modulů

Při termografickém měření je důležité, abyste brali na 

vědomí intenzitu slunečního záření. Příliš nízké hodnoty  

totiž zkreslují výsledek.

Termokamera testo 876

Testo Solution Termografie fotovoltaických zařízení

Řešení.

S kamerou testo 876, v praktické designu videokamery, 

odhalíte ztráty výkonu Vašeho fotovoltaického zařízení 

- naprosto jednoduše a efektivně za provozu. S velkým, 

otočným displejem a volitelným teleobjektivem máte vždy 

přehled o správném výřezu obrazu. 

Vyjímečné přitom je: v solárním módu můžete do kamery 

jednoduše zadat výkon slunečního záření ve W/m2. Hodnota 

se Vám už neztratí, bude se ke každému termosnímku  

ukládat a budete ji mít k dispozici pro analýzu ve vyhodno-

covacím softwaru. 

To znamená, že nyní můžete s Vaší termokamerou kontro-

lovat bezpečnost provozu Vašeho fotovoltaického zařízení 

a můžete vykazovat maximální efektivitu: jednoduše tak 

všechno řídíte. 

Více informací.

Více informací a všechny odpovědi na Vaše otázky týkající 

se tématu termografie získáte od našich specialistů  

na termografii na telefonním čísle 257 290 205 nebo  

na e-mailové adrese info@testo.cz.
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Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5

tel.: 257 290 205 
fax: 257 290 410

e-mail info@testo.cz


