
Minimer risikoen 
for utilsigtede driftsstop og 

Brand i tavleanlæg

På ovenstående billeder kan der ses nogle af de fejltyper, vi kommer ud for, når vi gennemgår tavleanlæg 
hos vore kunder.

Fejl i tavleanlæg opstår, når materiel ældes, eller hvis der f.eks. opstår løse forbindelser i ledninger, kabelsko 
mv.

Ved fejl sker der en opvarmning i selve fejlstedet. Denne opvarmning kan detekteres med termografi udstyr, 
uden at der røres ved komponenten. Tavlens låger skal blot åbnes og afdækninger skal fjernes, så man kan se 

forbindelserne.



Vi udfører termografering af tavleanlæg med de nyeste kamera typer. De er på størelse med et almindeligt 
videokamera. Det er derfor let at komme til på de fl este steder, selv hvor der er meget lidt plads foran tavlen.

Termografering af tavleanlæg udføres efter vejledningen i termografering af stærkstrømstekniske anlæg fra 
Dansk teknologisk institut og operatøren er certifi ceret for at leve op til gældende krav fra forsikringsbran-
chen.
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Fejl(SP01): 56,0°COK (SP02)
SP03

Tavle forsendelse

Repareret den: Udført af

Beregnet temperatur i fejlsted ved fuld last: 64,7 °C 

Udført af:     Århus Termografi & Inspektion ApS
                      Kronborgvej 1a
                      8381 Tilst
Operatør:      Claus Fuglbjerg ing. M.IDA

Tavlefelt Midterste tavlefelt

Komponent 63 amp. FI afbryder

Aktuel last (A) 50

Max dim.strøm (A) 63

Kamera type Serie nr.

Thermacam PM 695 pal 15120173

Dato Tidspunkt

28-10-2003 11:40:25

Temp. spot 1 ( fejl) 56,0°C

Temp. spot 2 (ok) 50,5°C

Temp spot 3 47,6°C

Temperatur stigning 5,5°C

Beregnet overtemperatur ved fuld last 8,7 °C 

Bedømmelse af fejlklasse:
X 1: Skal repareres omgående

2: Skal repareres ved først givne lejlighed
3: Skal holdes under observation

CEWE Color Danmark A/S

Løs forbindelse på L2 tilgangssiden

Beskrivelse af fejl:

Notater vedr. reparationen

Bemærkninger vedr.reparation:

Fejl
Fejl der lokaliseres i en tavle, bliver afmærket på ste-
det og der udarbejdes en udførlig rapport. Derved har 
reparatøren let ved at identifi cere og udbedre fejlen.

Rapporten
Rapporten er et effektivt værktøj til brug ved repara-
tion af fejlen. Samtidig er den en god dokumentation 
på tavlernes sundhedstilstand over for f.eks forsik-
ringsselskaber.

Hvor ofte bør termografering foretages ?
Mange virksomheder får foretaget termografering 
af deres tavleanlæg 1 gang om året, for at minimere 
risikoen for utilsigtede driftsstop og tavlebrande

Certifi cering
Vor operatør er uddannet stærkstrømsingeniør og har 
12 års erfaring med termografering af tavleanlæg og 
er certifi ceret level ll termografi operatør efter ASNT 
standarden.
Vi leverer et produkt og en rapport, der lever op til 
alle gældende krav

Kontakt stærkstrømsingeniør Claus Fuglbjerg, 
og få et uforbindende tilbud på termografering af tavleanlæg

Århus Termografi  & Inspektion ApS
Tlf. 86241677 eller mobil 20803323


