
www.testo.hu

A badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG 2007-ben 

jött létre Freiburg im Breisgauban. Az energiaszolgáltató 

számos leányvállalata támogatásával távfűtő hálózatokat és 

üzemeket működtet a Felső-Rajna és a Fekete-erdő északi 

része közötti területen. A vállalat nevében a „plus” az „új 

utakra” utal, vagyis a hagyományos hőszolgáltatás helyett 

megújuló energiaforrások használatára, de a „nagyobb 

együttműködésre” is az energia továbbítása és szolgáltatása 

terén.

A partneri viszonyt különösen bemutatja az, ahogy az üzembe 

helyezést követően is kitartanak ügyfeleik mellett a gépek 

karbantartásával és szervizelésével, valamint a működés 

optimalizálásával. A berendezések karbantartásának és 

üzemeltetésének koordinálásáért felelős Christian Schächtele 

úr csapatának munkáját már 2021 óta segíti a testo 883 

hőkamera.

badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG

A badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG a badenova AG & 

Co. KG kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata. A freiburgi 

székhelyű energiaszolgáltató 2007 óta számos leányvállalatával 

épít és üzemeltet távfűtő hálózatokat és üzemeket 

Németország délnyugati részén. Ide tartoznak a hőtermelő 

és kapcsolt üzemek, napelemes, biogáz- és szélerőművek, 

valamint fűtéshálózatok, melyek teljes hossza meghaladja a 

120 km-t. 

A badenovaWÄRMEPLUS freiburgi központjában 95 főt 

foglalkoztat. Közülük 11-en felelnek a hozzájuk tartozó 

berendezések karbantartásáért és szervizeléséért. Hiszen egy 

energiaszolgáltató munkája nem ér véget egy üzem üzembe 

helyezésével, valójában csak ott kezdődik igazán. Az üzem 

energiakoncepciójának létrehozása, tervezése, felépítése 

és telepítése után a badenovaWÄRMEPLUS gondoskodik a 

rendszeres működésről és karbantartásról, valamint a működés 

optimalizálásáról, az üzemek energiahatékony működése, és a 

berendezések meghibásodásának elkerülése érdekében.

A testo 883 hőkamera bemutatja 
sokoldalúságát a badenovaWÄRMEPLUS 
GmbH & Co. KG berkeiben
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A kihívás.

A különféle rendszerek karbantartása során Schächtele úr 

és csapata a termikus rendellenességek korai észlelésére, 

meghibásodások megelőzésére és a rendszerek hatékony 

működésének biztosítására használják a testo 883 hőkamerát. 

A testo 883-nak ilyen tekintetben sokoldalúnak kell 

lennie, hiszen a különböző típusú üzemek nagyon sajátos 

követelményeket támasztanak a mérések során, ami különféle 

kihívásokat támaszt a méréstechnológiával szemben:

A Testo 2021 januárjában kiadott hőkamerája például termikus 

rendszerek karbantartásában és mintegy 600 kapcsolószekrény 

és komponens termográfiai vizsgálatában segíti a 

badenovaWÄRMEPLUS csapatát. 

 

A középfeszültségű tartományban Schächtele úr és kollégái 

transzformátorok és a hozzájuk tartozó kapcsolóberendezések 

termográfiai ellenőrzésére, és a fűtés állapotának felmérésére 

használják az infravörös hőkamerát. A kihívást itt a 

középfeszültségű rendszereknél szükséges biztonságos 

távolság jelenti. 

A napelemes rendszerek rendszeres ellenőrzése során 

is, melyek termográfiája nagy területen zajlik a modulok 

hotspotjainak észlelése érdekében, a fellépő (pl. a tetőfeljáró) 

és a modulok közötti távolság fontos szerepet játszik az állapot 

felmérésekor. A mérés emellett kültéren, vagyis nagyon világos 

környezetben történik, ezért kiváló minőségű kijelzőre, valamint 

a hőkamera megfelelő kontrasztbeállításaira is szükség van.

Emellett az inverterek komponenseinek vizsgálatát és a 

távfűtő rendszerek vonalait és komponenseinek termográfiai 

ellenőrzését is rendszeresen elvégzik. A mérések különösen 

(kapcsolt) hő- és villamosenergia erőművekben meglehetősen 

meleg környezetben zajlanak. A termográfiai mérés során 

1. ábra:  
Termográfiai mérés egy középfeszültségű kapcsolóberendezésen.

2. ábra:  
Egy transzformátor (20 000 voltról 
400 voltra) alacsony feszültségű 
kábelcsatlakozásának hőképe.

Schächtele úr csapata így a lehető legjobb kontraszt 

beállításának kihívásával néz szembe, hogy sokatmondó 

hőképeket készíthessenek.

A megoldás.

A testo 883 szett a hőkamera mellett egy standard objektívet, 

és egy teleobjektívet is tartalmaz. A két objektív segítségével 

nagyon eltérő mérési körülményekkel is meg lehet birkózni. 

Schächtele úr és csapata a testo 883 intuitív kezelését 

és hosszú élettartamát is a mindennapos munka során 

meggyőzően teljesítő funkciókként értékeli.

Napelemes rendszerek úgynevezett termikus hotspotjainak 

ellenőrzése során a badenovaWÄRMEPLUS karbantartó 

csapata a helyszíntől függően a standard objektívet (30° x 

23°) vagy a teleobjektívet (12° x 9°) használja. A teleobjektív 

segítségével áthidalható az általában nagyobb távolság a 

kamera és a modulok között. A beépített lézerjelölő segíti 

a hőkamera adott mérési ponthoz való beállítását. A testo 

883 hőkamera kiváló képminőségének köszönhetően a mért 

értékek és eredmények még napos időben, nagyon világos 

környezetben is tökéletesen láthatók.

„Bárkinek, bármikor ajánlanám ezt a kamerát. Tökéletes 

eszköz szakemberek számára.”

Christian Schächtele 

karbantartás és üzemeltetés 

koordinátor, csapatmenedzsment



Schächtele úr a különféle objektíveket és a lézerjelölőt is 

használja kapcsolt hő- és villamosenergia erőműveken végzett 

mérései során a biztonságos távolság fenntartásához, és a 

tárgy távolról történő megcélzásához. A testo 883 hőkamera 

kiváló, 40mK NETD értékének köszönhetően a berendezések 

termikus rendellenességei megbízhatóan észlelhetők. 

A tesztelés során a kamera kézre álló kialakításával és 

érintőképernyő vagy joystick segítségével történő egyszerű 

kezelésével is meggyőzte a felhasználókat. A felhasználó 

által meghatározott funkcióhoz rendelhető gombot a 

badenovaWÄRMEPLUS szakemberei gyakran használt 

mérési beállításokra váltáshoz használják rutinszerű napi 

munkájuk során. A Testo különféle opciókat kínál a gomb 

hozzárendeléséhez. Többek között a testo SiteRecognition 

funkció is tárolható. A testo SiteRecognition technológia 

automatikusan gondoskodik a mérési pontok felismeréséről, 

valamint az ellenőrzések eredményeként létrejött hőképek 

tárolásáról és kezeléséről.

További információ.

A testo 883 hőkamerához 

kapcsolódó további információkat 

és az elektromos karbantartáshoz 

kapcsolódó termográfiára vonatkozó 

válaszokat a www.testo.hu oldalon 

találhat.

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 pixel)

•  Testo SiteRecognition: mérési pontok automatikus 

felismerése és automatikus képkezelés: 

 -  Testo kódok egyszerű generálása manuálisan, vagy a 

meglévő készletlisták importálásával.  

Alternatív esetben: Meglévő kódok használata (QR kódok, 

vonalkódok, adatmátrix 128)

 -  Mérési eredmények exportálása harmadik féltől származó 

programok számára

 -  Specifikus előbeállítások a megfelelő mérési helyhez, 

például az érintett területek színes jelölése a hőképen, ha 

túllépik az engedélyezett felső vagy alsó határértékeket

•  Kiterjedt elemzés és dokumentáció a testo IRSoft szoftverrel

•  Manuális fókusz és cserélhető objektívek

•  A kiegészítő mérési értékek pl. a testo 770-3 lakatfogó által 

mért értékek közvetlen átvitele a hőképre

3. ábra:  
Napelemes rendszer ellenőrzése a testo 883 hőkamera segítségével.

„Nagyon gyorsan a szívemhez nőtt 

ez a műszer. Nem kellett tartanom 

attól, hogy bármihez  

is hozzáérek.  

Ez határozott pozitívum!”

Christian Schächtele



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.

Források:

https://www.badenovawaermeplus.de/news/1019840_DE/%E2%80%9Ewaerme-mit-weitblick%E2%80%9C-mehr-umweltfreundliche-fernwaerme-fuer-frei-
burg

https://www.badenovawaermeplus.de/anlagenbau-betrieb/; 

https://www.badenovawaermeplus.de/anlagenbau-betrieb/anlagenbetrieb/

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 Testo sikerének részét képezik. A Testo az éves 

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

 Leányvállalat

 Kiskereskedelmi partner
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