Infravörös termográfia
Hőkamerás
kamerás vizsgálatok a DIAMONT G+G Kft
Kft-től
A hibák felismerhetők,
k, miel
mielőtt
tt váratlan és költséges leállást okoznának.
A hőkamerás vizsgálatok villamos
rendszerekben
történő
alkalmazása
kézenfekvő, mivel a villamos hibák nagy
része
melegedés
formájában
is
megnyilvánul. A laza kötések, a hibás
saruzás, rossz érintkezés a készülékek
érintkezői között, méretezési problémák,
a túlterhelés vagy rövidzárlat,
rövid
egyaránt
nagy biztonsággal tárhatók fel.

A termográfia gépészeti
szeti alkalmazása is
nagyon hasznos. Alkalmas kemencék,
k
kazánok,
hőszigetelések,
szigetelések,
hőcserélők,
kondenz leválasztók vizsgálatára,
vizsgálat
nehezen
hozzáférhető csapágyak hibafeltárására.
hibafeltárás

A feltárt hibák javítása,
ítása, a felesleges javítások elkerülése időt
és pénzt takarít meg cégének. A dokumentált hőkamerás
h
vizsgálatok a biztosítási költségek csökkenéséhez
csökkenéséhez vezetnek.
vezetnek
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A vizsgált objektum infravörös és vizuális fotóját is tartalmazó
jegyzőkönyveinkbőll pontos képet kap berendezései állapotáról, a
felderített hibák súlyosságáról, és a szükséges teendőkrő
teend kről.

FLIR T335 korszerű infra hőkamera
h
Korszerű, széles
zéles méréstartományú,
méréstartományú nagyérzékenységű,
hordozható hő-, és vizuális kamera.
Kifejezetten villamos-,, és gépipari mérésekre
fejlesztve.
Infravörös kép felbontása: 320×240 képpont.

Előnyök
Hibák
ibák feltárása a korai szakaszban
Célirányos
élirányos javítás végzése,
végzése felesleges
elesleges beavatkozások elkerülése
Karbantartási idő és költség csökkenése
Kevesebb váratlan leállás
Javuló
avuló általános berendezés-állapot
berendezés
Csökkenő tűz-,, és balesetveszély
Biztosítási
sítási költségek csökkenése
A termográfiás vizsgálat a villamos, és gépészeti
állapotellenőrzésének egyik leghatékonyabb eszköze.
eszköze

rendszerek

Villamos és gépész felsőfokú
fels
végzettséggel, másfél évtizedes
termográfiás gyakorlattal, az üzemelés megzavarása nélkül, végezzük
el villamos és gépészeti berendezéseinek hőkamerás felülvizsgálatát.
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