
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 

Ο έλεγχος αυτός ενδιαφέρει: 

✓ εργοστάσια 
✓ εργαστήρια 
✓ πλοία 
✓ κατοικίες 
✓ μονώσεις 
✓ φωτοβολταϊκές  

εγκαταστάσεις 

✓ γενικώς ηλεκτρικές  
και υδραυλικές  
εγκαταστάσεις       
  

ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ 

Η θερμογραφία αποτελεί έναν σχετικά νέο και ενδεδειγμένο τρόπο προληπτικού 

ελέγχου βιομηχανικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και 

παραγωγικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα εντοπίζει θερμικές διαφοροποιήσεις, 

οι οποίες είναι αόρατες κατά το συνήθη οπτικό έλεγχο. Ο θερμογραφικός 

έλεγχος είναι ουσιαστικά μια μη επεμβατική καθώς και μη καταστρεπτική 

διαδικασία επιθεώρησης με βασικό εργαλείο την  θερμογραφική κάμερα. Η 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται, με τον θερμογραφικό έλεγχο 

αποσκοπεί στον εντοπισμό σημαντικών ελαττωμάτων στα αντικείμενα 

επιθεώρησης με αποτέλεσμα την αποφυγή σοβαρών και δαπανηρών 

επιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τεράστιες καταστροφές με ανυπολόγιστες 

συνέπειες σε οικονομικά στοιχεία και ανθρώπινες ζωές  θα μπορούσαν σε 

πολλές περιπτώσεις να αποφευχθούν αν είχε προηγηθεί προληπτικός 

θερμογραφικός έλεγχος. Η θερμοκρασία είναι συχνά σημαντικός και επαρκής 

δείκτης για την κατάσταση των υλικών εξαρτημάτων μιας ηλεκτρικής ή 

υδραυλικής εγκατάστασης. Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια γρήγορη 

μέθοδος επιθεώρησης η οποία δεν επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και 

απεικονίζει τις διαφορές σε θερμοκρασία κάθε αντικειμένου από -500C σε 

15000C.  Αντί να ανιχνεύει τις θερμοκρασίες σημείο προς σημείο, η υπέρυθρη 

κάμερα είναι σε θέση να ανιχνεύει τη θερμοκρασία σε μια πλήρη επιφάνεια.  

Μας δίνει μια εξαιρετική εικόνα με τις τοπικές διαφορές της θερμοκρασίας. 

Εντοπίζουμε και καταγράφουμε τις θερμικές ανωμαλίες (hot spots) σε  

εγκαταστάσεις και τα συστήματα τους. Με τη χρήση της υπέρυθρης  

θερμογραφίας, είναι δυνατό να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα προβλήματα:  

✓ Ασύμμετρα ή υπερφορτωμένα κυκλώματα 
✓ Ακατάλληλη γείωση. 
✓ Φθορές ρουλεμάν ή επένδυση κινητήρα. 
✓ Χαλασμένες ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. 
✓ Χαλασμένες παγίδες ατμού. 
✓ Χαλασμένα  θερμομονωτικά  ή υγρομονωτικά υλικά 
✓ Προβλήματα ροής  υγρών ή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 

144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΛ.:+30210 6252495, +30210 6253927, 

FAX:+30210 6203018 
Email: eurocert@otenet.gr 

Internet site: www.eurocert.gr 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κρανιδιώτη Γιάννου 2 Πυλαία 551 33, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
TΗΛ. - FAX: 2310 516960 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ADR 
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ.ΔΗMOΚΡATIAΣ  88, AΣΠΡOΠYΡΓOΣ 
ΠATΡA: ΠATΡΩN - ΠYΡΓOΥ 1 - ΠAΡAΛIA ΠATΡΩN 

ΧANIA: ΛEIΒAΔIA ΧANIA 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΛΕΥΚΩΣIA 

IRIS TOWER, 6TH FLOOR, 
CORNER MAKARIOS AV. & AGAPINOR STR. 

NICOSIA, CYPRUS 
TEL: + + 357 22453515, FAX: + + 357 22445163 

INDIA OFFICE 
PLOT NO. 372, PHASE - 1 INDUSTRIAL AREA 

PANCHKULA - 134113 
TEL: ++91(172) 58 04 67, FAX: ++ 91 (172) 56 98 49 

IΝSTANBUL OFFICE 
DOGU SANAYL SITESI YONETIM MERKEZI 

KAT. 1 YENIBOSNA - ISTANBUL 
TEL: +90 212 503 27 25, FAX: +90 212 503 46 33 

E-Mail: Cenkyilmaz@e-kolay.net 
ANCARA OFFICE 

BULEK SOKAK NO 8 / 12 ANKARA 
TEL: +90 232 433 19 05, FAX: +90 232 433 19 08 

E-Mail: Info@omcert.com 
BULGARIA OFFICE 

34, GEO MILEV STR. NO. 11, 1111 SOFIA, BULGARIA 
TEL: +35929733713, FAX: +35929733213 

ITALY OFFICE 
VIA MAURIZIO LETTIERI 132/A 

70024 GRAVINA IN PUGLIA, BARI - ITALIA 
TEL: +39080 32 68 024, FAX: +39080 32 69 182 

ROMANIA OFFICE 
PLOIESTI, STR. RAHOVEI, NR 2, 

BL. 1028,  - JUD PRAHOVA ROMANIA 
TEL: 0040-244-586113, FAX: 0040-244-586113 

http://www.eurocert.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 

Η άρτια επαγγελματική κατάρτισή μας σχετικά με τη χρήση της 

θερμογραφικής κάμερας και η σωστή ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέγονται κατά τον έλεγχο μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά 

στο έργο συντήρησης, αποκατάστασης φθαρμένων υλικών και 

βελτίωσης της εγκατάστασής σας. Η έκθεση ελέγχου βοηθά τους 

διαχειριστές των εγκαταστάσεων να εντοπίσουν  και να 

αντιμετωπίσουν  τα εν δυνάμει επικίνδυνα και δαπανηρά 

προβλήματα, καθώς και να αποφύγουν να αντικαταστήσουν ακριβά 

ανταλλακτικά που προβλέπονταν να αλλαχθούν βάσει χρονικής 

διάρκειας αλλά η θερμογραφία διαπίστωσε τη σωστή λειτουργία 

τους. Ο υπέρυθρος έλεγχος μας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με τις επιδόσεις.  Αυτές οι  πληροφορίες υπέρυθρης 

θερμογραφίας  γίνονται το  σημείο αναφοράς για την 

παρακολούθηση της ακεραιότητας και της απόδοσης των διαφόρων 

συστημάτων, με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον ο έλεγχος από 

καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης όπως η EUROCERT AE ενισχύει την 

αξιοπιστία της εγκατάστασης προς τους ενδιαφερόμενους όπως οι 

Τράπεζες και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και ο ιδιοκτήτης αποκομίζει 

καλύτερες συμφωνίες και εκπτώσεις. Επιγραμματικά κερδίζετε: 

✓ Διάγνωση για αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή 
δυσλειτουργίας 

✓ Προβλεπτικός έλεγχος με αποτέλεσμα σημαντική οικονομία 
λόγω αποφυγής αντικατάστασης μη φθαρμένων υλικών 

✓ Ουσιαστικές εκπτώσεις απο τους ασφαλιστικούς και 
δανειοληπτικούς  φορείς                                                                                                                    

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 

Η Eurocert AE είναι Ελληνικός Φορέας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων 

και δραστηριοποιείται, τόσο στον Ελληνικό χώρο από το 1998 όσο 

και σε δώδεκα χώρες στο εξωτερικό, στο αντικείμενο των 

υποχρεωτικών από την Νομοθεσία ελέγχων/πιστοποιήσεων, καθώς 

και στην παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (τρίτο ανεξάρτητο μέρος) 

✓ η EUROCERT είναι αμιγώς Ελληνικός Φορέας 
✓ η EUROCERT διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό 
✓ η EUROCERT έχει τεράστια εμπειρία στο χώρο των ελέγχων 

πιστοποιήσεων 
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