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Vzestupn˘ trend nákladÛ na energie nutí 
uÏivatele ‰etfiit; jak s teplem, tak s elektfiinou
a vlastnû se v‰emi druhy energií. Stále více za-
jímá spotfiebitele, jak moc je energeticky nároã-
n˘ v˘robek, o kter˘ má zájem, jestli nepl˘tvá
teplou vodou, zda by se nedalo u‰etfiit na vytá-
pûní. Ve stavebnictví patfií zateplování budov
a v˘mûna dvefií a oken za modernûj‰í, s men‰í
tepelnou propustností, k nejãastûj‰ím zakáz-
kám. Zateplují se nejen bytové domy, ‰koly, ne-
mocnice ãi úfiady, ale také star‰í rodinné domy.
Je v‰ak nemalá investice vÏdy nutná a bude vy-
naloÏena úãinnû? SníÏila se skuteãnû po prove-
dené úpravû tepelná propustnost celého plá‰tû
budovy? Nebyla nûkde poru‰ena izolace a ne-
dochází k tepeln˘m únikÛm? Takové otázky by
si mûl klást kaÏd˘ investor, aÈ uÏ se jedná o vel-
ké sídli‰tû, nebo mal˘ rodinn˘ domek. Pfii fie‰e-
ní tûchto problémÛ se jiÏ del‰í dobu úspû‰nû vy-
uÏívá termodiagnostika, která pomocí termo-
vizního mûfiení dokáÏe odhalit skryté úniky tep-
la. V na‰em regionu tuto sluÏbu poskytuje fir-
ma MAXIPROFI.CZ. Majitele pana Ondfieje
Lhotského jsem se zeptal:

Pane Lhotsk˘, jaké druhy termovizního
mûfiení provádíte?

Nejvût‰í zájem o mûfiení tepeln˘ch emisí
termokamerou je skuteãnû ve stavebnictví.
Úniky tepla se mûfií nejen na oplá‰tûní budov
zvenku, ale úspû‰nû se provádí také v interié-
rech, napfiíklad pro zji‰tûní rozsahu havárie vo-
dovodního potrubí, stavu podlahového vytápû-
ní, pfii dosud skryt˘ch poruchách elektroinsta-
lace, nebo pro zji‰tûní místa v˘skytu vlhkosti
a s tím spojen˘m v˘skytem plísní. DÛleÏité je,
aby bylo dosaÏeno dostateãného rozdílu tepel-

MoÏnosti termokamery jsou opravdu vel-
ké; z ‰iroké palety rÛzn˘ch dal‰ích oblastí
bych jmenoval napfiíklad vyuÏití ve veteri-
nární praxi, bezpeãnostních sloÏkách pro mo-
nitoring urãené lokality, kontrola chladících
zafiízení v potravináfiském prÛmyslu atd.

Jakou pouÏíváte techniku a jak pfiesná
jsou tato mûfiení?

PouÏíváme profesionální termokameru
Fluke Ti32 s vysok˘m rozli‰ením, kterou lze
vyuÏívat v ‰irokém spektru snímání tepelného
záfiení; tedy od snímkÛ, které zachycují pfiehfií-
vající se elektrospotfiebiãe v domácnostech,
mechanicky silnû namáhané elektromotory, aÏ
po snímkování kompletních budov, hal a pro-
vozÛ, nebo systémÛ fotovoltaick˘ch elektrá-
ren. Nedílnou souãástí je kvalitní softwarová
v˘bava, nutná pro zpracování namûfien˘ch dat. 

Co se t˘ká typÛ mûfiení, rozdûlujeme je

primárnû na dva typy; mûfiení orientaãní
a mûfiení komplexní. Rozdíl je v celkovém
obsahu mûfien˘ch dat.

Základním orientaãním typem mûfiení se
rozumí porovnání teplot termokamerou a vy-
rozumûní majitele mûfieného objektu o pfií-
padném problému, kter˘ se vyskytuje v mís-
tû mûfiení. Klient obdrÏí barevné termografic-
ké fotografie, kter˘mi se mÛÏe dále fiídit
a dosáhnout nápravy. Orientaãní mûfiení je
ãasto vyuÏíváno napfiíklad pfied zateplením
fasád pro zji‰tûní, kde se vyskytují nejvût‰í
obtíÏe s úniky tepla. Pfii závadách v zateplení
mohou úniky energie dosahovat v topné se-
zónû aÏ tisícikorunov˘ch ãástek. Orientaãní
mûfiení se také ãasto vyuÏívá pfii prvním kon-
taktu a seznámení s v˘hodami termokamery. 

Komplexním mûfiením se pak rozumí vypra-
cování podrobné zprávy, která plní funkci proto-
kolu. Je v ní zahrnuta maximální kvantita dat,
kterou termokamera a dal‰í pouÏité pfiístroje umí
poskytnout. Tedy nejenom termodiagnostika, ale
i pfiidruÏené informace z dal‰ích pfiístrojÛ, které
jsou nezbytné pro opakovatelnost a pfiesnost mû-
fiení. VyuÏívá se ãasto právû na porovnání stavu
pfied a po zateplením domÛ a bytÛ.

Kam se mohou zájemci o mûfiení termo-
kamerou obrátit?

Zákazníci mohou na‰í firmu kontaktovat
telefonicky na ãísle 737 620 026, nebo e-ma-
ilem maxiprofi@maxiprofi.cz. Také mohou
nav‰tívit na‰i webovou prezentaci na adrese
www.maxiprofi.cz, kde získají dal‰í informa-
ce k celé problematice termodiagnostiky.

Pane Lhotsk˘, dûkuji za informace. 
ph

n˘ch hodnot mezi mûfien˘m místem a okolím.
Proto napfiíklad pro mûfiení venkovních ãástí
budov je ideální doba od podzimu do jara, kdy
rozdíl mezi venkovní teplotou a vytápûn˘m
vnitfikem budovy je dostateãnû velk˘.

V prÛmyslov˘ch provozech se termovize
pouÏívá pro preventivní screening strojÛ, elek-
tromotorÛ a dal‰ího vybavení; vãasné odhale-
ní problémÛ umoÏÀuje zajistit úãinnou údrÏbu
a pfiedcházet tak nákladn˘m opravám a v˘-
padkÛm ve vyrobû. âasto se touto metodou
kontrolují elektrorozvodné sítû, provádí se de-
tekce pfiehfiát˘ch transformátorÛ a jistiãÛ.

Rozvoj fotovoltaick˘ch elektráren pfiinesl
dal‰í masivní nasazení termokamer pfii kontro-
le a hlídání stavu jednotliv˘ch fotovoltaick˘ch
panelÛ. Touto metodou by nejménû jednou za
rok mûly b˘t panely plo‰nû kontrolovány;
vãasné zji‰tûní vadn˘ch komponentÛ, resp, je-
jich v˘mûna, zajistí stál˘ v˘kon elektrárny.

Úspory nákladÛ na energie pomocí
TERMODIAGNOSTIKY

Snímek z termokamery.Termokamera Fluke Ti32.


