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Rýchlo a efektívne
S pomocou termografie je možné bezkontaktne a veľmi
úsporne monitorovať rozľahlé povrchy malých aj veľkých
fotovoltických  systémov.  Pomocou termografickej ka-
mery Testo môžu byť okamžite odhalené poruchy, ktoré
je potrebné opraviť. Len tak sa dá zaistiť najvyššia efek-
tivita  a správna funkcia všetkých fotovotlických modu-
lov.



Riziká v prevádzke  FTV zariadení
Pomocou termografických kamier testo možno rýchlo diagnostikovať poru-

chy počas  prevádzky fotovoltických systémov, ktoré  môžu spôsobiť vý-

razné zmeny  teplôt, ako napr.: 

- skrat v solárnych článkoch,

znečistenie článkov a panelov,

- vniknutie vlhkosti, 

- trhliny v článkoch alebo v skle panelov,

- poruchy spojov medzi vodivými prepojkami solárnych článkov,

- poškodené bypass diódy,

- nepripojené moduly a moduly v prevádzke naprázdno, prípadne moduly

s neprispôsobením, t.j. pokles výkonu z dôvodu rozdielnych výkonových

parametrov jednotlivých modulov.

Aplikácie

Riešenie

Testo 876 je termografická kamera s praktickým dizajnom videokamery a je

to optimálna videokamera pre bezpečnú diagnostiku fotovoltických sys-

témov. Vďaka veľkému a otočnému displeju, ako aj výberu optimálneho te-

leobjektívu, budete mať vždy ten správny výrez meraného povrchu na

displeji. Praktické ovládanie jednou rukou s motorizovaným zaostrovaním a

hlasový záznamník umožňuje veľmi efektívnu prácu.  Jedinečná výhoda ka-

mery: do kamery môžete ručne zadať hodnotu slnečného ožiarenia v re-

žime solar mode. Už sa viac nemusíte obávať, že stratíte údaje, pretože sú

uložené pri každom termograme a využijete to pri analýze vo vyhodnoco-

vacom programe. Znamená to, že táto kamera Vám ponúka garantovanú

spoľahlivosť pri diagnostike fotovoltických systémov, zaisťovaní najvyšej

účinnosti a komplexnej kontroly panelov.

Viac informácií.
Ďalšie informácie a odpovede na všetky vaše otázky týkajúce sa témy, kon-

taktujte prosím našich termografických expertov na 0905 522488 alebo

ktest@iol.sk.
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