
  
A FLIR Systems termokameráit egyre nagyobb mértékben használják 
ipari környezetben prediktív karbantartási vizsgálatokhoz. Gunther 
Willems, Európa egyik legnagyobb állapotfelügyeleti tanácsadó 
irodájának –Coservice, a GP Allied megbízhatósági csoportjának 
része– műszaki vezetője így magyarázza, hogy miért a hőtérkép a 
leggyorsabban növekvő prediktív karbantartási technológia a 
piacon: “Egyszerűen ez az egyetlen technológia, amellyel azonnal 
felderíthető, mi a probléma.”  
 

Ez a gördülőcsapágy túlmelegedett, le kell cserélni 

A maga 70 alkalmazottjával és irodáival Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában a Coservice a 
legnagyobb állapotfelügyeleti ügynökség a Benelux államokban. A Coservices Európában is az egyik 
legnagyobb ilyen cég, és még mindig folyamatosan bővül. “Rendszeres időközönként végzünk vizsgálatokat, 
szóval így felvesszük az új hibákat, amelyek fejlesztés közben jelennek meg, a javítások így tervezhetőek, 
ezáltal a vállalatoknak lehetőségük van megoldani a felvetődött problémákat a termelési folyamatok 
megzavarása előtt.”  
 



 
Prediktív karbantartási 
vizsgálatok nélkül a 
vállalatok arra kénysze-
rülnek, hogy úgynevezett 
megelőző karbantartási 
módszert válasszanak, 
magyarázza Willems. “Ez 
azt jelenti, hogy minden 
berendezést rendszeres 
időközönként le kell 
cserélni a meghibásodás-
ok megelőzése 
érdekében. De sok 
esetben a berendezések 
darabjait idő előtt cserélik 
le a biztonság kedvéért.” 
 
A megelőző karban-
tartási vizsgálatokhoz 
hőképes technológiát 
használva pénzt takarít-
hatunk meg   
 
“A megelőző karbantartási 
vizsgálatot termikus 
képalkotó kamerákkal 
végezzük el az olyan 
társaságoknak, ahol 
pontosan meghatároz-
ható, hogy a berendezés 
darabjait szükséges-e 
kicserélni, vagy sem.  
Ez fontos információ 
ezeknek a cégeknek, mert 
garantálja a termelés 
folyamatosságát, és 
elkerülhetők a felesleges 
alkatrészcserék, ami több 
ezer Euró költségmeg-
takarítást eredményez”, 
állítja Willems. 
 
 
Ne találgassunk, kezdjünk el látni 
 
A Coservices által nyújtott szolgáltatás nem kizárólag a hőtérképes vizsgálatra korlátozódik. “A maximális hatás 
elérésének érdekében kombináljunk több technológiát: rezgéselemzés, ultrahangos vizsgálat, olajelemzés és 
hőkép alkotó kamerával történő vizsgálat. A hőtérkép készítésének legfőbb előnye az, hogy nagyon gyorsan és 
pontosan tudja lokalizálni vele a mechanikai és elektronikai problémákat. Hőtérkép segítségével azonnal 
láthatja, hogy mely összetevő okozza a problémát.” 



A hőtérkép felgyorsítja a vizsgálatot  
 
A hőkamerák rendkívül fontosak a gyors vizsgálatokhoz. “Egyes esetekben egyszerűen túl sok darabja van a 
berendezésnek vagy túl sok a vizsgálandó eszközkomponens ahhoz, hogy rezgéselemzést vagy más 
módszereket alkalmazzunk. Amennyiben az üzem rendelkezik gépsorokkal, végig sétálhat a sorok között, és 
gyorsan átvizsgálhatja őket egy hőkamera segítségével. Ez jelentős időmegtakarítást jelent. Ugyanez 
vonatkozik az elektromos berendezésekre is: ha egy 30 biztosítékból álló szekrényt vizsgálunk, nem szeretnénk 
minden biztosítékot egyesével egy spot pirométert használva kitalálni, hogy melyik fog elsőként elromlani.” 
 
És a Willems által mondottaknak megfelelően néhány típusú készülékhez valóban az egyetlen használható 
technológia a hőkép alkotás. “Például a tűzálló bélés miatt is a hőkamera az egyetlen praktikus felügyeleti 
eszköz. Szóval azt szeretném mindezzel mondani, hogy egy cég, amely állapotfelügyeleti szolgáltatást nyújt, 
nem lehet teljes egy hőkép alkotó technológia alkalmazása nélkül.” 
 
Miért a FLIR? 
 
Az egyik oka annak, hogy miért választotta hőkamerák tekintetében Willems a FLIR céget, az az ergonómikus 
kialakítás. „Ha annyira gyakran használsz valamilyen eszközt, mint amennyire mi a hőkameráinkat, az 
ergonómia és a könnyen használhatóság nagyon fontos. Minden FLIR hőkamera viszonylag kompakt, könnyű 
és könnyen kezelhető.”  
 
A másik fontos tényező az optika. “A FLIR T-szériás cserélhető optika nagyon fontos számunkra, mert nagyon 
nehéz mindent egy lencsével csinálni. Néha nincs elég hely arra, hogy az ember egyet hátralépjen, hogy a gép 
egy darabját egy képen sikerüljön rögzíteni, szóval egy 90˚-os lencsére kell váltani. Más esetekben pedig 
például nem lehetünk túl közel a biztonsági kockázatok miatt, így egy 7˚-os telefotó objektívre szükséges 
váltani. Ezeknek a lencsecseréknek a lehetősége sokkal nagyobb rugalmasságot adnak a felhasználónak. 
 
A képzés fontossága  
 
Az a tény, hogy a termikus képalkotó technológia jól látható és intuitív egyben, teszi az új dolgozók számára 
nagyon könnyűvé a használat elsajátítását. Ez azonban megtévesztő is lehet Willems szerint. “A FLIR 
termokamerák annyira könnyen kezelhetőek, hogy a kezelő azt gondolhatja, hogy minden csak a kamera 
megfelelő irányba helyezése és a megfelelő gomb megnyomásának kérdése. De nagyon fontos, hogy a 
felhasználó tudja, mit csinál. Tudnia kell, hogy hogyan lesz teljesen pontos a kibocsátás és a reflexió például. 
Különben lehet, hogy téves következtetésekre jut.” 
 
A FLIR Systems tehát nemcsak csúcsminőségű hőkamerákat biztosít, hanem jó minőségű oktatást is 
együttműködésben az Infrared Training Centerrel (ITC), magyarázza Willems. “Biztosíthatjuk, hogy minden 
karbantartási tanácsadónk elvégezte az 1-es szintű ITC képzést továbbá lehetőleg a 2-es szintet is.” 
 
Szoftver 
 
Egy másik fontos tényező a hőkamera használatát illetően a szoftver, Willems szerint. Egyértelmű, hogy az 
általunk készített jelentések létfontosságúak számunkra, mert ezt fogja az ügyfél is megkapni. És azt kell 
mondanom, hogy nagyon elégedett vagyok a FLIR Reporter szoftverrel. Az a tény, hogy teljesen kompatibilis a 
Microsoft Office programmal, fontos előnyt jelent számunkra. Minden ügyfelünknek személyre szabott Word 
sablonja van, így az a tény, hogy tudjuk importálni a hőképeket, a szintet és mérési tartományt Wordbe, egy 
óriási plusz számunkra.” „Egyszerűen nincs másik hőkamera beszállító, aki ugyanolyan képminőség 
kombinációt, szép dizájnt, jó szervizet, képzést és szoftvert szállítana“, foglalja össze Willems.  


