SIMPLEX S.R.L. Bucureşti
Specialişti în infraroşu

MĂSURĂTORI DE TEMPERATURĂ ŞI CLIMATICE
METODĂ
Înregistrarea de la distanţă a radiaţiilor în infraroşu permite realizarea unor sisteme de măsură non-contact şi
nedistructive. Rezultatele sunt obţinute fără a fi nevoie de întreruperea fluxului tehnologic, fiind posibilă evidenţierea
unor defecte care altfel nu ar putea fi depistate. Înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative a aerului pe data-loggere
pe durate şi intervale programabile. Înregistrarea vitezei şi debitului de aer cu instrumente de mare precizie.

DESTINAŢIE:
Sistemele de măsură în infraroşu permit realizarea de:
Măsurători termografice ale distribuţiilor de temperatură. Măsurători climatice pentru incinte mari
• Înregistrare termografică a imaginilor statice şi dinamice ale obiectivelor analizate.
• Analiză preliminară a termogramelor în timpul înregistrării.
• Măsurători complexe de temperatură şi umiditate relativă ale aerului, de temperatură a pereţilor
unor incinte mari şi de viteze şi debite ale curenţilor de aer.
Proiectare de sisteme industriale de urmărire şi control al temperaturii şi al altor parametri de mediu
Proiectarea sistemelor de urmărire şi control este posibilă prin utilizarea unor traductoare de temperatură de
mare precizie, cu posibilităţi de includere a acestora în sisteme complexe de calcul.
În funcţie de gradul de urmărire este posibilă proiectarea unor sisteme cu:
•
Urmărire a procesului, cu achiziţie şi înregistrare a datelor.
•
Urmărire a procesului, cu avertizare la depăşirea unor nivele (termice) prestabilite.
•
Urmărire a procesului şi control, cu intervenţie în procesul tehnologic.
Dezvoltare de proceduri de întreţinere predictivă
Procedura constă în inspectarea obiectivelor industriale şi înregistrarea imaginilor termice ale acestora. Datele
achiziţionate sunt analizate periodic şi utilizate pentru construirea unor grafice de tendinţă.
Utilizatorul are posibilitatea predicţiei unei temperaturi la un moment dat sau a predicţiei momentului atingerii
unei temperaturi date.
Graficul de tendinţă a temperaturilor este comparat cu datele fabricantului, pentru analiza oportunităţii
intervenţiei la un subansamblu dat.
Această metodă creşte disponibilitatea echipamentelor, întăreşte gradul lor de confidenţă şi descoperă părţile
lor slabe. Detectarea timpurie a defectelor uşurează planificarea întreţinerii, a reparaţiilor precum şi a procurării pieselor
de schimb.

REFERINŢE, CONTRACTE:
• Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inventică:
Contracte de cercetare pentru:
 modernizarea instalaţiilor de măsură a factorilor ambientali şi monitorizarea spaţiilor specifice metroului;
 studiu privind stabilirea unei metode de investigare a tunelelor de metrou utilizând metode de măsură în
infraroşu;
 studiu privind stabilirea unei metode de investigare energetică a clădirilor utilizănd termografia şi de investigare a
confortului termic în clădiri.
• Metrorex RA
 măsurători dinamice de temperatură a contactului roată - şină;
 măsurători termografice ale pereţilor de tunel, de temperatură, umiditate relativă a aerului şi climă în staţiile de
metrou.
• Ministerul Culturii şi Cultelor
Contracte de cercetare pentru:
determinări climatice la situl arheologic monahal de la Basarabi, jud. Constanţa şi la biserica Densuş, jud. Hunedoara..
• Complexul MALL - Vitan
 măsurători termografice ale anvelopei construcţiei pentru determinarea pierderilor de căldură;
 măsurători de temperatură, umiditate relativă a aerului şi climă în interiorul construcţiei.
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