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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00067.BMT 16.10.2013

Čas:

8:40:36

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9525,3Bod měření 1

-22,00,9524,7Bod měření 2

-22,00,9526,9Bod měření 3

-22,00,9527,3Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00070.BMT 16.10.2013

Čas:

8:42:29

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9535,6Bod měření 1

-22,00,9525,4Bod měření 2

-22,00,9543,1Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00072.BMT 16.10.2013

Čas:

8:45:28

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9526,5Bod měření 1

-22,00,9525,5Bod měření 2

-22,00,9528,2Bod měření 3

-22,00,9526,0Bod měření 4

-22,00,9545,3Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00073.BMT 16.10.2013

Čas:

8:46:06

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9527,0Bod měření 1

-22,00,9526,4Bod měření 2

-22,00,9543,5Bod měření 3

-22,00,9545,8Bod měření 4

-22,00,9523,3Nejchladnější bod 1

-22,00,9546,5Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00074.BMT 16.10.2013

Čas:

8:49:52

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9530,8Bod měření 1

-22,00,9526,4Bod měření 2

-22,00,9540,7Bod měření 3

-22,00,9525,3Nejchladnější bod 1

-22,00,9545,2Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00075.BMT 16.10.2013

Čas:

8:51:18

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9533,8Bod měření 1

-22,00,9529,2Bod měření 2

-22,00,9523,7Bod měření 3

-22,00,9539,8Bod měření 4

-22,00,9528,8Bod měření 5

-22,00,9544,5Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00076.BMT 16.10.2013

Čas:

8:55:07

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9535,5Bod měření 1

-22,00,9529,2Bod měření 2

-22,00,9541,6Bod měření 3

-22,00,9539,8Bod měření 4

-22,00,9542,5Nejteplejší bod 1

Histogram:
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00080.BMT 16.10.2013

Čas:

12:34:07

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9523,5Bod měření 1

-22,00,9527,8Bod měření 2

-22,00,9525,3Bod měření 3

-22,00,9526,9Bod měření 4

-22,00,9537,3Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00081.BMT 16.10.2013

Čas:

12:38:41

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9539,4Bod měření 1

-22,00,9526,2Bod měření 2

-22,00,9525,4Bod měření 3

-22,00,9537,8Bod měření 4

-22,00,9544,9Bod měření 5

-22,00,9548,4Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00082.BMT 16.10.2013

Čas:

12:42:30

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9535,2Bod měření 1

-22,00,9528,5Bod měření 2

-22,00,9545,1Bod měření 3

-22,00,9549,0Bod měření 4

-22,00,9551,0Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00084.BMT 16.10.2013

Čas:

12:43:47

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9541,4Bod měření 1

-22,00,9532,4Bod měření 2

-22,00,9546,8Bod měření 3

-22,00,9531,5Bod měření 4

-22,00,9549,6Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00085.BMT 16.10.2013

Čas:

12:45:58

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9538,8Bod měření 1

-22,00,9533,4Bod měření 2

-22,00,9540,9Bod měření 3

-22,00,9533,1Bod měření 4

-22,00,9547,1Bod měření 5

-22,00,9547,9Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00086.BMT 16.10.2013

Čas:

12:48:56

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9543,2Bod měření 1

-22,00,9535,4Bod měření 2

-22,00,9546,3Bod měření 3

-22,00,9545,0Bod měření 4

-22,00,9547,2Nejteplejší bod 1

Histogram:
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00087.BMT 16.10.2013

Čas:

12:49:52

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9525,2Bod měření 1

-22,00,9524,9Bod měření 2

-22,00,9525,0Bod měření 3

-22,00,9524,8Nejchladnější bod 1

-22,00,9525,4Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00088.BMT 16.10.2013

Čas:

12:50:05

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9525,2Bod měření 1

-22,00,9525,2Bod měření 2

-22,00,9525,2Bod měření 3

-22,00,9525,0Bod měření 4

-22,00,9525,0Bod měření 5

-22,00,9525,6Nejteplejší bod 1
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Soubor:

IV_00089.BMT 16.10.2013

Čas:

12:50:19

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

22,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-22,00,9525,0Bod měření 1

-22,00,9525,0Bod měření 2

-22,00,9525,1Bod měření 3

-22,00,9525,2Bod měření 4

-22,00,9524,9Nejchladnější bod 1

-22,00,9525,3Nejteplejší bod 1

-22,00,9525,4Nejteplejší bod 2
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Termovizní  kontrola výhřevnosti radiátoru před a po
chemickém čištění

Dle zákazníka některé radiátory nebyly prohřáté v celé jeho délce a šířce, proto bylo přistoupeno k 
chemickému čištění topné soustavy kvůli zlepšení přenosu tepla do okolí a zvýšení tepelné pohody vlastníků 
bytů. Byla čištěna všechna topná tělesa včetně stoupaček a horizontálních přívodů k otopným tělesům. Pro 
doložení efektivity chemického čištění (nejen dle subjektivního dojmu obyvatel panelového domu) byl náhodně 
zvolen byt v 6. podlaží, v němž byl vybrán litinový radiátor v obývacím pokoji, který byl monitorován ve dvou 
časových periodách vždy v délce 15 minut, a to po vytočení ventilu na maximum (stupeň 5 na TRV). TRV má 
nastavenou pojistku, proto radiátor neustále temperuje (viz zcela první snímek IV_00067) a nelze přivřít přítok 
topné vody.

Časy měření: 
Ráno od 8:40 do 8:55 / před chemickým čištěním soustavy UT.
Odpoledne od 12:34 do 12:49 / po chemickém čištění soustavy UT.

Venkovní teplota: 9 °C.
Teplota místnosti pro měření: 22°C.
Teplotní spád: 55/45°C.
                                                                                                                                                                                                                                   

Pro nejlepší ilustraci rozdílů teplot poslouží tyto dvojice snímků, z nichž je patrný rozdíl v barevné škále pro 
horní a spodní úsek otopného tělesa:

IV_00074 (před čištěním) - IV_00084 (po čištění) / měřeno po 10 minutách od vytočení ventilu na maximum.
IV_00076 (před čištěním) - IV_00086 (po čištění) / měřeno po 15 minutách od vytočení ventilu na maximum.

Pro závěrečnou dvojici fotek byl vybrán také teplotní histogram s vyobrazením minimální, průměrné a 
maximální teploty, který je znázorněn ve sloupkovém  diagramu u každé z těchto fotografií. Nárůst průměrné 
teploty činí 19,6% oproti stavu před čištěním (původní průměrná hodnota pro snímek IV_00076 byla 31,6°C, 
po čištění činil průměr 37,8°C ve snímku IV_00086). 

Závěrečné tři snímky IV_00087-89 představují záběry stropu a stěn v bytu po ukončení monitoringu radiátoru 
po vyčištění.

 

Sekvard

,21.10.2013

Souhrn:
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