SIMPLEX S.R.L. Bucureşti
Specialişti în infraroşu
TERMOGRAFIA ÎN TERMOENERGETICĂ
METODĂ
Metoda termografică constă în înregistrarea de la distanţă a radiaţiilor în infraroşu. Importanţa metodei nedistructive şi
noncontact, este evidentă în cazul măsurătorilor efectuate la obiectivele termoenergetice în stare de funcţionare. Rezultatele sunt
obţinute fără a fi nevoie de întreruperea fluxului tehnologic, fiind posibilă evidenţierea unor defecte care altfel nu ar putea fi
depistate.

DESTINAŢIE:
În domeniul instalaţiilor şi construcţiilor termoenergetice, termografia este considerată drept una din cele mai eficiente
tehnici de analiză nedistructivă disponibile. Analiza termogramelor efectuată cu înţelegere ale detaliilor dinamice şi de construcţie ale
anvelopei, oferă informaţii adiţionale care permit o evaluare completă a performanţelor sale. Orice instalaţie sau construcţie poate fi
analizată într-un timp scurt pentru a determina discontinuităţile de izolaţie şi verificarea faptului dacă principiile de construcţie sunt
sau nu respectate. Termografia este considerată ca parte a măsurilor de investigaţie pentru localizarea originii problemelor care
privesc anvelopa. După efectuarea reparaţiei sau reabilitării anvelopei metoda este utilizată pentru a măsura efectele acestora.

DESCRIERE APARATURĂ:
Sistemul de înregistrare în infraroşu IRTIS-200 este un sistem portabil, de volum mic şi extrem de manevrabil.
Principalele caracteristici ale aparaturii sunt:
• senzor:
element InSb, răcit cu azot lichid
• răspuns spectral:
3-5µ
• rezoluţie spaţială:
2 mrad
• timp de scanare a unei imagini: 1,5 s
• sensibilitatea temperaturii pe
 imagine la 30°C:
0,05°C
• domeniu de măsură a temperaturii:
- 10 ÷200°C
• domeniu de operare:
- 10 ÷ 40°C
• câmp de vedere:
25° x 20°
• rezoluţie pe imagine:
256 x 256 pixeli
• consum:
2,5 W; 6 Vcc
• dimensiuni:
100 x 240 x 210 (mm)
• greutate:
2,5 kg

REFERINŢE, CONTRACTE:
∗

∗

CET Craiova (Işalniţa), CET Galaţi, CET Oradea, CET Constanţa, CET Rovinari, CET Brazi, CET Buzău. CET
Deva
− măsurători termografice pentru analiza structurii unor coşuri de fum.
COMPET Bărbăteşti, Gorj:
− măsurători termografice asupra unor echipamente termoelectrice.
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