THERMOGRAPHY REPORT
Заявител / Място: [CUSTOMER / SITE]
Адрес: [ADDRESS]
Дата на извършване на Термографията: [THERMOGRAPHY DATE]
Термографист: [THERMOGRAPHER]
Сертификат №, изд. от, срок валидност: [........................................]

Настоящият Доклад/Протокол е изготвен от ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД и е авторско право на ТЕХНО
ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД и собственост на Възложителя на термографската услуга. Всяко използване на текст и
изображения от документа, без разрешението на Автора от трети лица с комерсиална цел или друга сходна цел,
ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право на Р.България
Стр. 1 Вс. Стр. 9

София, п.к. 1040 бул.
Христо Ботев, № 48 (партер)
тел. +359 899 877 288

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРМОГРАФСКАТА УСУГА
I. КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ МЕТОД ТЕРМОГРАФИЯ (ТТ)
ТЕРМОВИЗИОННИЯ МЕТОД НА КОНТРОЛ, или още наречен Термовизия е един съвсем нов, съвременен и
иновативен метод за изпитване без разрушаване, който се извършва с нашата професионална инфрачервена
термокамера FLIR T1020 HD, като се заснемат различни обекти, предмет на термографско обследване. Заснетите
инфрачервени термограми показват температурата на повърхност на обследваните елементи, определени от
цветовата гама от светли(топли) към тъмни (студени) температурни излъчвания в невидимия за човешкото око
диапазон от цветовете на инфрачервения спектър. Така, чрез направените термограми се откриват проблемни зони
с температурни аномалии в обследвания обект, на базата на което си изготвя становище и доклад.
Къси
вълни

Гамма лъчение

1 rm
10-6 um

Рентгеново
лъчение

Средни вълни

Ултравиолетово
лъчение

Инфрачервено лъчение

1 um

1 nm
10-3 um

Дълги вълни

Микровълново
лъчение

1 mm
103 um

Радиовълново лъчение

1m
106 um

1 km
109 um

Видима
светлина

II. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КВАИФИКАЦИЯТА НА ТЕРМОГРАФИТЕ
ТЕРМОГРАФСКАТА УСЛУГА – извършване на термовизионно обследване, даване на становище, изготвяне и
подписване на термографски доклад, може да се извършва само и единствено от персонал преминал курс на
обучение и получил сертификация, съгласно Стандарт БДС EN ISO 9712 по метода Термовизия/Термография (TT),
в единствения получил акредитация от Българската служба по акредитация в страната СЕРТИФИКАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ, където се поддържа регистър на издадените
поименни Сертификати по Термовизия (ТТ) за Ниво II и най-високото Ниво III, където може да бъде проверена
валидността на всеки сертификат: http://www.ndt-bg-cert.org/index.htm .
ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД осъществява дейност, съгласно Стандарт
БДС EN ISO 9712, като персонала извършващ термографските
обследвания, притежава валиден в срок Сертификат Ниво III, като към
всеки термовизионен доклад е приложено копие на Сертификата на
Термографа извършил термографската услуга.
Извършване на термовизионно обследване, и даване на становища и
заключение в термографски доклад ,от лице, което не притежава
сертификат от СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ ПО
КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ, в съответствие със Стандарт БДС EN
ISO 9712, се счита за невалиден термографски контрол и няма правна
стойност.
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Дейността на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД се извършва в съответствие със следните стандарти свързани с
термовизионен метод на контрол:

•БДС EN 16714-1:2016
Изпитване (контрол) без разрушаване. Термографично изпитване. Част 1: Общи принципи

•БДС EN 16714-2:2016
Изпитване (контрол) без разрушаване. Термографично изпитване. Част 2: Технически средства

•БДС EN 16714-3:2016
Изпитване (контрол) без разрушаване. Термографично изпитване. Част 3: Термини и определения

•ISO 18434-1:2008
Condition monitoring and diagnostics of machines —Thermography —Part 1: General procedures

•ISO 18434-2:2019
Condition monitoring and diagnostics of machine systems —Thermography —Part 2: Image interpretation and diagnostics

•prБДС EN ISO 6781-1:2020
Топлинни характеристики на сгради. Качествено откриване на термични нередности в обвивките на сгради.
Инфрачервен метод (ISO/DIS 6781-1:2020)
Осъществяването на дейност от ТЕХНО ОДИТ ЕКСПРТ ЕООД, съгласно тези Стандарти, са гаранция за
качеството на извършената услуга и законосъобразността на извършения термовизионен метод на контрол без
разрушаване. Издадените от нас Термографски доклади, в съответствие с горепосочените стандарти притежават
правна и доказателствена стойност пред застрахователни дружества, Общо събрание на етажната собственост, при
възникнали правни или съдебни спорове с трети страни относно причинени на щети към трети лица, както и при
други обстоятелства пред публични и местни власти.

IV. ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРМОВИЗОННА КАМЕРА FLIR T1020 HD
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ТЕХНО ОДИТ ЕКСПРТ ЕООД притежава и извършва обследване с Термокамера FLIR T1020 HDQ която е топ модел,
от най-висок клас камери от Серията Т1K на лидера в разработването и производството на термовизионни камери с
инфрачервена технология – американската компания FLIR Systems. Серията FLIR Т1020 е предназначена единствено
за работа от професионалисти, които изискват най-високи характеристики и знания относно най-новите технологии
в областта на термографията, които ние можем да ви предложим. Високата точност и чувствителност, заедно с
функцията за стрийминг на видео, правят серията FLIR T1020 идеална за научни-изследвания и разработки, които
ние можем да извършим по Ваше задание.
Независимо дали ние ще извършваме заснемане за вас на открито

или в затворено пространство в жилищни или промишлени сгради
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детайли на електрически съоръжения, или механични пасивни или триещи се съединения.

Качеството на направеното обследване от нашите високо квалифицирани експерти в термографията, е гарантирано
и от иновативните технологии на Термовизионната камера FLIR T1020, изразяващи се в качество и точност на
термалното изображение, единствено чрез безконтактни измервания на температурата, с безразрушителен метод
върху обследвания обект или детайл.
Възможностите за паралелно и едновременно заснемане на термокамера с висока резолюция и дигиталната оптична
камера, съответно в инфрачервено-термографско и дигитално-фотографско изображение на всеки обект или детайл,
оформени от нашите сертифицирани експерти в термографски доклад/протокол, с включени термовизионни и
дигитални изображения, могат да се ползват от физически и юридически лица както за лично ползване като
експертна инфрачервена диагностика, така и като доказателство при възникнали правни спорове със съседи, пред
застрахователи, при покупка или продажба на недвижим имот, обследване на състоянието на електрически
съоръжения, машини и апарати при редовната им експлоатация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ДОКЛАДА СЕ ПОДПИСВА ОТ ТЕРМОГРАФА И УПРАВИТЕЛЯ НА
ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД С ЛИЧЕН КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, С
КОЕТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА ИСТИНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ТЕРМОГРАФСКО
ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТА НА КЛИЕНТА И ДОКЛАДА СЛУЖИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО
ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ ПРИ СПОРОВЕ И ПРЕТЕНЦИИ
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Сертификат за система по качество

Сертификат на извършилия термографското обследване
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