Ceník termovizních služeb 2011

Vedle diagnostiky přehřívání a abnormálních teplot, lze detekovat tepelné úniky ze spojů
teplovodů a potrubí, včetně detekce úniku plynů. Oblast průmyslové termovize zahrnuje
také analýzu zatížení energetických zdrojů a rozvodů. Cena za 1 termogram u jednotlivých
skupin se liší z důvodu složitosti systému a jeho následného vyhodnocení v protokolu.

Základní rozdělení ceníku:




Tepelné soustavy a parovody
Rozvodny a rozvaděče
Výrobní procesy

Existují různé typy zařízení, strojů, výrobních linek, motorů, a proto nás kontaktujte na
telefonním čísle 725 955 464 a my velmi rádi vytvoříme nabídku přímo pro váš provoz.
Tepelné soustavy a
parovody

Rozvodny a rozvaděče

Výrobní procesy

1.Počet elektro. skříní
2.Velikost elektro. skříní
Rozsah měření je
důležitý pro určení
konečné ceny
termovizního měření

1. Délka systému v metrech
2. Počet ventilů
3. Spoje
4. Uzávěry
5. Koncové prvky
6. Typ potrubí
7. Místo měření

3.Obsah elektro. skříní:
o spínací,
o měřící,
o signalizační a

Výrobní procesy s:
o elektrickými a
o mechanickými
subsystémy

o ovládací přístroje,
o nosné konstrukce.

Způsob snímkování

Není potřeba snímkovat celé
potrubí, ale pouze místa, kde
je detekován problém při
termovizní diagnostice.
Je vhodné snímkovat ventily
a spoje soustav, které bývají
nejvíce problematické.

Výsledná cena
(ceny bez DPH)

Snímkování všech rozvoden a
rozvaděčů je nutností, protože
samotná analýza je možná
provést až ve vyhodnocovacím
softwaru FLIR.
Počet snímků záleží na velikosti
rozvaděče a jeho prvcích.

Vždy záleží na typu
výrobního procesu.
Všeobecně jsou však
snímány veškeré
komponenty, které se při
svém provozu zahřívají a
mohou se tak přehřívat.

Délka systému:
1m = 25 – 75,- Kč

Rozvaděč:
1 – 8 termogramů/rozvaděč

1 – 6 termogramů/subsystém

Ventily a spoje soustavy:
1 termogram = 40 - 90,- Kč

Cena za 1 termogram:
1 termogram = 50 - 90,- Kč

Cena za 1 termogram:
1 termogram = 70 - 110,- Kč

Vypracování protokolu (Pdf)
19% ze zakázky

Vypracování protokolu (Pdf)
25% ze zakázky

Vypracování protokolu (Pdf)
27% ze zakázky

Subsystém:

V cenách balíčků není zahrnuta doprava. Do 20km zdarma, poté účtujeme fixní sazbu 7,-Kč/km bez DPH z Prahy
(ul. Jugoslávských partyzánů 1580/3), Nového Jičína nebo Rožnova pod Radhoštěm.

