LÄMPÖKAMERA

LVIK-laitteistojen tarkastuksissa
TEKSTI JA KUVAT INFRADEX OY

Lämpökamera on vasta muutaman
vuoden ajan ollut laite, joka on
kätevä ottaa mukaan mihin tahansa
ja jonka on voinut hankkia vain
muutaman sadan euron investoinnilla.
Lämpökamera erottelee tarkasti
pintalämpötilojen eroja ja antaa myös
samalla lämpötilalukeman halutusta
kohdasta. Se avaa mielenkiintoisia
mahdollisuuksia talotekniikan
tarkastajille, asentajille ja huoltajille.
Seuraavassa tarkastelemme
muutamia yleisiä käyttökohteita.

34 ONNINEN LVIK TUOTELEHTI

Sähkölaitteet ja sähkön jakelu
Lämpökameralla voi helposti löytää
liitosten löystymiset ja hapettumiset.
Ne ovat tyypillisimpiä vikoja, joita löydetään sähkökaapeista. Tarkastusta
varten sähkökaappi on avattava ja kosketussuojat on poistettava, joten tarkastusta tekevän henkilön on syytä olla
suorittanut ainakin SFS6002 mukainen
sähkötyöturvallisuuspätevyyskoulutus.
Lisäksi kuvaajan on syytä huomioida
se, että kiiltäväpintainen metalli ei juurikaan kykene säteilemällä siirtämään
lämpöä, joten kiiltävästä suorasta me-

tallipinnasta ei voi saada luotettavaa
mittaustulosta tai edes oikeita lämpötilaeroja. Tätä ilmiötä kutsutaan matalaksi emissiivisyydeksi.
Sähkölaitteiden lämpökuvaajan on
myös syytä tarkastaa johtimissa kulkevat virrat, jotta kuormitustilanne olisi
selvillä. Lämpökuvausta ei kannata
tehdä, mikäli kuvattava laitteisto toimii
alle 40% kuormituksella, koska tällöin
havaittavat lämpötilapoikkeamat näyttävät paljon normaalitilannetta pienemmiltä.
Lämmityslaitteet, ilmanvaihto ja
lämmön jakelu
Koska lämpökamera näkee ympäristönsä pääasiassa pintalämpötilojen
eroina, on lämpökameran esiintuo-

mista lämpöjäljistä helppo päätellä
esimerkiksi lämpöpatterien ilmaustarpeet, lattialämmityskaapelien tarkat
sijainnit, lämpövuodot ja ilmavuodot,
kosteusvauriot ja eristeiden puutteet.
Myös koko rakennuksen yleistä energiatehokkuutta on helppo visuaalisesti
arvioida.
Lämpökamera antaa nopean yleiskuvan ja sen ylivertaisuus perustuukin
hyvin pitkälti vertailumahdollisuuksiin.
Usein emme tiedä, mikä on normaalitilanne, toisin sanoen emme tiedä miltä
jonkin pitäisi lämpökuvassa näyttää tai
mitkä kyseisen lämpökuvauskohteen
normaalit lämpötilat pitäisivät olla.
Normaalien lämpötilojen määrittelyssä
auttaa samankaltaisten kohteiden vertailu. Lämpöjäljen perusteella voimme

useimmiten määritellä vian tyypin ja sitä ei meille esimerkiksi infrapunalämpömittari kerro.
Kylmälaitteiden toiminnan tarkastus lämpökameralla perustuu myös
lämpöjälkien tunnistamiseen lämpökuvasta.
Lämpökuvauksen hyödyt
Lämpökameran käytön hyödyt ovat
LVIK-laitteistojen yhteydessä moninaiset, mutta lämpökamera auttaa erityisesti vikojen ennakoinnissa ja korjaustöiden jälkitarkastuksessa. Samalla
myös avautuu silmin nähtäväksi myös
uusi ajattelutapa, jossa energian säästötoimet voidaan kohdistaa oikeisiin
paikkoihin.

