
 

póroljon az energiával  - kerülje a szükségtelen javításokat - erülje   
szükségtelen   vításokat  

Javítások 
ellenőrzése  - kerülje a szükségtelen javításokat -  

- kerülje a szükségtelen javításokat -  
spóroljon az energiával  

kerülje a nyílt láng használatát -  

- kerülje a szükségtelen javításokat -  

kerülje a nyílt láng használatát -  

Fedezze fel a rejtett elektromos  
hibákat hőtérképen  

26.8°
C 

 

23.6  35.2  

Hosszú élettartamú  
akkumulátor  
Csak tegye be az akkumulátort, és máris  
készen áll hét órányi hőtérképezésre.  

Kerülje el  
a tüzeket  

FFeeddeezzzzee  ffeell  aa  bbeerreennddeezzéésseekk  
rreejjtteetttt  pprroobblléémmááiitt  hhőőttéérrkkééppeenn!!    
  
 
 
 
Kerülje el a tüzeket  
Egy apró elektromos hibának  is  messzemenő  
következményei lehetnek. Ha a nem ellenőrzött  
csatlakozások olvadni kezdenek vagy a szikrák  
szabadon repkednek, a környezet tüzet foghat.  
A HŐKAMERÁNAK köszönhetően  egy  hőképen  
láthatja a lehetséges problémás területeket, így  
a tüzek elkerülhetőek, megelőzhetőek.  
 
Vizsgálja át gyorsan az  
elektromos készülékeket  
A HŐKAMERA tökéletes eszköz a rejtett  
elektromos problémák  azonnali meg-  
találásához.  Vizsgálja át az elektromos  
készülékeket, hálózatokat,  amennyiben  szükséges  javítsa  
meg  azokat  azonnal,  majd  ellenőrizze,  hogy  
a     probléma     megoldódott-e.     Ellenőrizze,  
hogy  az  alvállalkozók  jó  munkát  végeztek-e.  
Nézze  át  gyorsan  a  berendezéseket,  mielőtt  
működésbe  helyezné  őket.  Minden látható  
lesz a HŐKAMERA LCD-kijelzőjén.  
 

Találja meg gyorsan a  
problémát  

Belső  térben  vagy kültéren,  termelőüzemben  
vagy   házban,   a HŐKAMERA azonnal,   még  
a    meghibásodás    előtt    láthatóvá    teszi    a  
túlmelegedett  pontokat  egy  tiszta hőképen.  
Találja meg a problémás területet, és javítsa ki a  
hibát mielőtt az igazi probléma megtörténik. A  
szokásos elektromos célpontok a biztosítékok,  
az  elektromos  panelek,  a  csapos  kötések  és  a  
kapcsoló-berendezések 

16.6  54.6  

A  hőkép tisztán mutatja a  túlmelegedett  csatlakozást, amelyet  szabad  
szemmel nem lehet észrevenni. A csatlakozásban lévő, nem észlelt hiba,  
költséges áramkimaradást és tüzet is okozhat.  
 
 

20.8  71.6  

A lazán vagy rosszul összekapcsolt kábelek túlmelegszenek. Javítás hiányában  
a felmelegedés olyan mértékű lehet, hogy a kábelek olvadni kezdenek vagy  
ami még rosszabb, lángra lobbantják a környezetet.  

 

16.8  44.9  

A túlmelegedett elektromos áramköröket gyakran hőképes kamera  
segítségével  keresik   meg.   Ugyanis így az ellenőrzés biztonságosan  
elvégezhető  a  rendszer  terhelése  mellett  is,  anélkül,  hogy  hátráltatná  a  
termelést és veszélybe sodorná az ellenőrt.  
 

21.8  74.3  

Ha  a  hibát  nem  javítják  ki  időben,  súlyos  következményei  lehetnek  akár  
a  teljes  gyártósor  maradhat  órákig  áram  nélkül.  A  hőkép egyértelműen  
rámutat a hibára vagy a túlmelegedett biztosítékra.  

EELLLLEENNŐŐRRIIZZZZEE  VVIILLLLAAMMOOSS  HHÁÁLLÓÓZZAATTAAIITT,,  GGÉÉPPÉÉSSZZEETTII  
BBEERREENNDDEEZZÉÉSSEEIITT  HHŐŐKKAAMMEERRÁÁVVAALL  ÉÉSS  KKEERRÜÜLLJJEE  EELL  AA  
JJEELLEENNTTŐŐSS  PPRROOBBLLÉÉMMÁÁKKAATT,,  LLEEÁÁLLLLÁÁSSOOKKAATT!!  

 

HHaasszznnáálljjaa  aa  HHŐŐKKAAMMEERRÁÁTT  aa  

pprroobblléémmaa  

éésszzlleellééssééhheezz,,  iillll..  vviillllaammooss  ééss  

eeggyyéébb  ggééppéésszzeettii  

bbeerreennddeezzéésseekk  mmeeggeellőőzzőő  

kkaarrbbaannttaarrttáássááhhoozz  

 


