
 
 

1. Mit kell megnézni és milyen eszközökre 

lesz szükséged? 

1.1 A hőkamera mint első számú karbantartási eszköz 

A jó rendszertervezéses elosztás kritikus, mivel a hibák túlnyomó többsége az alulméretezett 

vezetékekre és a rosszul elkészített kötésekre vezethető vissza. A laza kötések is gyakran okoznak 

a későbbiek folyamán problémát. A motoroknak nem szabadna a tervezett vagy a maximumként 

magadott hőmérséklet határon felül dolgozni. A motor tekercsének minden 10C fokkal történő 

emelkedés, a motortekercs szigetelési ellenállásának értéklét 50 %- al csökkenti.  

Még akkor is, ha a hőemelkedés csak rövid idejű. A hőkamerák nem teszik feleslegessé a 

hagyományos ellenőrzéseket és az elektromos biztonság ellenőrzését.  

Ezeket legfeljebb 5 évente el kell végezni. Vedd figyelembe, hogy a tárgyakon mért hőmérséklet 

egy relatív hőmérséklet, nem mindig ad megfelelő képet arról, hogy a mért hőmérséklet mennyire 

van közel a veszélyes zónához. Más faktorok, amik tartalmazzák a környezeti hőmérsékletben 

beállott változásokat, a mechanikai vagy elektromos terhelést, olyan látható jelek, az alkotó részek 

kritikus pontjai hasonló alkatrészekhez köthető tapasztalatok és más mérésekből származó adatok 

teszik teljessé a vizsgálatot.  A termográfia a legjobb átfogó vizsgálati és megelőző karbantartási 

módszer. Közelítsd meg a hibát strukturáltan. A tervszerű megelőzés időt ad arra, hogy az 

elvégzendő karbantartási feladatokat tervezni lehessen. Különösen, ha a hibajavítást nem idegen 

cég, hanem a saját, műszaki munkatársaink fogják elvégezni. A műszaki dokumentációnak minden 

esetben nagyon részletesen kell tartalmazni a mért hőmérsékleteket és az egyéb adatokat 

környezeti hőmérséklet fény, áram stb. A kollegák tapasztalata és ismerete kell, hogy a 

közelmúltban milyen változások voltak az elektromos rendszerben, amik a problémát okozhatják, 

hasznos lehet. 

 

 

A szervizeseknek tisztában kell lenniük az alapvető működési folyamatokkal, az elektromos 

berendezések hő karakterisztikáit és érteniük kell, hogy az egyes hibák milyen hőmérséklet 

VÁLTOZÁSOKAT okoznak. Meg kell, figyeljék a berendezéseket a bekapcsoláskor a működés 

folyamán és a lehűléskor. A megfigyelésnél a rendszerben a legrosszabb állapotot, csúcsterhelést 

kell teremteni. De legalább 40 % leterheltség szükséges. Ellenőrizzük a motoron lévő adatlapon a 

motor működési hőmérsékletét és áramát. Amikor alacsony terhelés mellett kell vizsgálni, 

jegyezzünk fel minden hőmérsékletváltozás, még a le kisebbeket is. Amikor csak lehetséges a 

vizsgált készülék aljzatát el kell távolítani, hogy láthatók legyenek az egyes alkotórészek 

áramkörök. (Ne feledjük, csak szakavatott személy erre alkalmas védelmi ruházatban végezhet 

ilyen munkát! ) Amikor ez nem lehetséges keressünk egy enyhén megemelkedett hőmérsékletű 

pontot a dobozoláson, Tekintsük ezt referenciának. A készülék belsejében valószínűleg ennél jóval 

magasabb hőmérséklet lesz! Keressük meg a legmagasabb hőmérsékletű pontokat ugyanazon a 

készüléken, ugyanolyan működési feltételek mellett. Vedd figyelembe, hogy a légmozgások, 

szelek, befolyásolják a pontos mérést. Fényes felületek és csatlakozások valamint a készülékekre 

rakodó kosz befolyásolják a mért hőmérsékletet. 

Kiegyenlítetlen terhelések, túlterhelések, harmonikusok ugyanazt a hibát mutathatják. Meg kell 

mérnünk az elektromos tereléseket ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjuk a hibát. Egy hideg pont is 

jelentheti a hiba helyét. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hőkamera - Mit vizsgálunk hőkamerával? 

 

Hacsak nem nagyon magas hőmérsékletet kell mérni és mért terület nem nagyon részletezett, vagyis 

Követelmény,hogy kis területen sok minden kell, látni akkor a mérések elvégzéséhez nem kell top 

modell. A nagy felbontású képek természetesen vonzóan néznek, ki ám ezek emelik a készülék árát. 

A mérés elvégzéséhez természetesen megfelelő pontosságra, állítható emisszióra és megfelelő 

mérési tartományra mindenképpen szükség lesz. A hőkameráknak erős automata fokuszálási 

képességgel és olyan tulajdonsággal kell rendelkezni, hogy a infra felvételen kívül tudjon normális 

fényképet is csinálni. Erre akkor van szükség, ha a képen pontosan meg kell tudni határozni hol, van 

a hiba! Egy normál infra kép ehhez a feladathoz egy kicsit maszatos. Fontos képesség még a szóbeli 

kommentálás lehetősége. Ez ugyanis megszabadítja a használót attól, hogy írásos megjegyzéseket 

tegyen. A használatot így jelentősen megkönnyíti a feladat elvégzését gyorsítja. Ami a használat 

elsajátítását illeti az alapszintű kamerák esetében egy jó használati utasítás és a interaktív betanítás 

lehetősége bőven elegendő kell legyen. Természetesen gyakorolni kell. Amennyiben a felhasználó 

ennek ellenére nem boldogul a forgalmazó meg kell, teremtse az online, használatot segítő képzést, 

probléma megoldást ! 

 

A közepes illetve a legbonyolultabb kamerák használatának elsajátítása  időigényesebb feladat.  

A használat elsajátítása ezeknél a kameráknál kétnapos intenzív, személyes betanítást igényel. 

Amennyiben a készülékhez szoftver is tartozik a használat és a mérési jegyzőkönyv készítése 

jelentősen leegyszerűsödik. A fentiek miatt meg kell, győződjünk arról, hogy a szoftver része-e az 

eladási árnak. Illetve a jövőbeni szoftverfrissítések ingyenesek-e? Továbbá biztosít-e a gyártó 

szakmai klubtagságot és az éves díjhoz kötött-e. Természetesen az alap készülékek is meg 

kell tudják mutatni a hibákat. A FLUKE Ti400-as 

Link: http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=62&sgid=0&pid=708  készüléke 

Például -20 és +1200 fok Celsius között képes mérni 2 fok illetve 2 % os pontossággal a mérendő 

hőmérséklet nagyságától függően. Ennek a műszernek a termális érzékenysége kisebb egyenlő 

0,02 Celsius. A szenzorok száma 320 x 240 és a display 640 x 480 értéket mutat. 

http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=62&sgid=0&pid=708


 
 

 

 

Küszöbön álló hiba bekövetkezése a vörös riasztás 

Küszöbön álló hiba vagy kritikus hely felfedezése a készüléken azonnali beavatkozást igényel! 

NETA (Internatikonal Electrical Testing association) az alábbi estekben ajánlja az azonnali 

beavatkozást, ha a készüléken mért hőmérséklet 40C fokkal magasabb, mint a környezeté, azonos 

készülékek azonos feltételek mellett működnek és a felületükön mégis 15 C-al nagyobb 

hőmérsékletet lehet mérni. Azokon a helyeken ahol a mérendő készüléket nem lehetelérni, például 

amikor a készülék tetejére motor vagy sebességváltó szekrény van szerelve, „hőtükröket” lehet 

alkalmazni (3 mm széles fényesre tisztított alumínium darab) Jó lehet ebben az esetben csak 

összehasonlító mérésre van lehetőség nem pontos hőmérséklet meghatározásra. 

A hőkamerákkal végzett tervszerű megelőzés, karbantartás,csökkenthető a kieső időt és pénzt 

takarít meg. Sok frissen fellépő hiba további meghibásodásokat okozhat pl. egy melegedő tekercs 

tovább csökkenti a szigetelési ellenállás, elkészülődés tovább korrodálja a berendezést illetve a 

rezgés tovább lazítja a összeköttetéseket. 

Amikor ez a készülék elromlik az első teendőnk a gyártósort leállítani és újraindítani. Nekünk 

azonban meg kell találnunk a hiba okát. Meg kell nézni találunk-e elszínesedést, esetleg 

elszenesedést. Nekünk kell eldönteni, hogy a rendelkezésre álló készülékeink közül melyikkel, mit 

fogunk mérni. Hőkamera nélkül jóval kisebbek a lehetőségek és az esélyek. Természetesen az 

infravörös kamera csak a vizsgált eszköz felületének hőmérsékletét méri. Ez azonban utal arra, 

hogy ebben a rendszerben hiba van! Más készülékekkel kell meghatározni azt, hogy valójában mi 

is a hiba oka. 

 

 

További elérhetőségeink: 

Részleteket Hőkamera Szakáruház oldalunkon és weboldalunkon talál! 

http://www.globalfocus.hu/products.php 

E.mail:  info@globalfocus.hu 

Telefon. +36-1-48-11-233 

http://www.globalfocus.hu/products.php
mailto:info@globalfocus.hu
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