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Rozsahy teplot u teplocitlivých kamer/ 
Správná volba termokamery 
 
 
 
 

Hasiči občas musí čelit extrémně složitým podmínkám, naštěstí se mohou spolehnout na termocitlivé 

kamerové systémy (TIC) pro hledání obětí rychleji a efektivněji v  zasažených objektech. Při výběru 

kamer s nejlepšími vlasnostmi se hasiči často nechají zmást teplotním rozsahem kamer (1,100°C 

[2,000°F], a jsou zde velmi dobré důvody proč používat zrovna kamery s teplotním rozsahem do 650°C  

(1,202°F).  

 
  
 

 

 
 
 
 

 

 

        

1.  Nebezpečí ztráty kvality 
 
Pojem „teplotní rozsah“ je bohužel 
poněkud matoucí. Co je 
nejdůležitějším protipožárním 
aspektem je Efektivní Teplotní Rozsah 
(ETR) který měří teplotní rozsahy a 
zobrazovat je na displayi aniž by se 
nějak omezoval na kvalitě 
informačního výstupu.  
Konkrétně, extrémní teplo v zorném 
poli má tendenci bránit schopnosti TIC 
rozpoznat povrchy mající střední 
teploty a detaily.  Ztráta kvality obrazu 
a rudkce kontrastu mohou zapříčinit 
mnohem vážnější problémy než ztráta 
teplotního rozsahu jelikož mohou ve 
změti teplotních rozdělení ztratit 
pojem o klíčových statických částech 
budovy apod. 
 
Protipožární kamery většinou mývají 
režimy vysoko-citlivé a nízko-citlivé. 
Při absenci ohně TIC operuje v tzv. 
vysoko-citlivém modu kvůli lepší 
orientaci mezi jednotlivými objekty 

Co všechno by jste měli vědět o 

teplotních rozsazích kamer ? 

V případě kamer FLIR K-series je to režim 
s vysokou citlivostí až + 150 ° C (+ 302 ° 
F). V případě požáru se fotoaparát 
přepne do režimu s nízkou citlivostí, který 
nabízí vyvážený a přijatelný kompromis 
mezi nižší citlivostí (menším množstvím 
detailů) a schopností monitorovat vyšší 
povrchové teploty. V případě kamer FLIR 
režim s nízkou citlivostí až + 650 ° C (+ 
1,202 ° F). Měření ještě vyšších teplot - 
nad + 650 ° C (+ 1,202 ° F) - by znamenalo 
přesun na režim s nižší citlivostí (tzv. Třetí 
režim), kde lze měřit vyšší teploty na úkor 
detailů a kontrastu obrazu , což vede k 
nepřijatelné ztrátě kvality obrazu. Třetí 
způsob zisku může zabránit tomu, aby 
hasiči viděli oběti, kolegy nebo únikové 
cesty, což je vážný problém v otázce 
bezpečnosti a záchrany. 

Zvolení správné termokamery je 
často komplexní záležitost a 
vyžaduje kvalitní informace 
ohledně rozlišení, teplotních škál a 
citlivostí. Zjednodušeně, teplotní 
rozsah určuje minimání a 
maximální teplotní body které 
kamera zvládne. Například, 
termokamery FLIR řady K měří 
rozsahy teplot od -20°C do 
+650°C, ostatní značky by se 
mohly chlubit měřitelnou teplotou 
do 1,100 °C a podvědomně 
zákazníka navnadit na “vyšší 
tepelný rozsah”. Bohužel na 
základě dlouholetých zkušeností a 
výzkumů je nižší tepelný rozsah 
jasnou volbou. 

Hasiči občas musí čelit extrémním podmínkám 
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Kamery FLIR K indikují kritický teploty pomocí 

barevných schémat. Ve většině případů je červená 

barva značena jako nejvyšší měřitelná teplota takže 

hasiči jasně vědí kterým místům se vyhnout při postupu 

objektem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Série kamer K jsou vytvořeny pro přežití nejtužších protipožárních situací. Viz, obrázek test kamer 

FLIR K65 podle NFPA 1801-2013.   

 

2. Mýtus o předvídání záblesků  

Říká se že termovizní kamery dokáží 

předpovídat záblesky. Nedokáží. Blesk se 

vyskytne při teplotě vzduchu nad + 500 ° C 

(+ 932 ° F). Ale i při použití TIC, ktera měří 

vyšší teplotní rozsah než + 500 ° C (+ 932 ° 

F), nebudete schopni předvídat flashover, 

protože termovizní kamera detekuje rozdíly 

v povrchové teplotě, nikoli v teplotě 

vzduchu. 

 
Neexistuje přesná odpověď, proč se 

objevují záblesky. Flashovery jsou těžko 

předvídatelné a dokonce i tehdy, jsou-li 

přítomny ideální / podmínky typické pro 

přechod na blesk, nemusí se objevit 

flashover. Termální zobrazovací kamera 

může být užitečná pro identifikaci 

předběžného přechodu přes rozumnou 

interpretaci obrazu. Prozatím však jediný 

způsob, jak se připravit na bezprostřední 

výlet, je vyčerpávající výcvik hasičů a 

pečlivé pozorování životního prostředí. 

 

3. Předpovědět kolizi statických částí ? 

O termovizních kamerách se občas říká že 

dokáží rozpoznat kdy dojde k narušení  

 
statiky určitých nosných části budovy. Byla 

by to velmi užitečná funkce speciálně pro 

hasiče v situacích průmyslových objektů 

které často mívají kovové nosníky. Nicméně 

stále je to velmi složitá otázka, jelikož ani 

termovizní kamery s teplotním rozsahem do 

1,100 °C nedokáží zachytit tavnutí jež 

začíná na cca. 1,400°C.  

 
Přežije moje termovizní 

kamera kritické teploty ? 

  
Kamery FLIR série K neregistrují teplotní 

rozdíly nad 650 °C. Místo toho je použita 

červená barva jako symblozice kritického 

prostředí. V případě že termokamera FLIR 

naměří teplotu nad 650 °C, jednoduše 

zobrazí varovnou hodnotu 650 °C + bez 

ochuzení na kvalitě obrazu. Termokamery 

FLIR jsou vyráběny tak aby odolaly i 

nejpřísnějším teplotním podmínkám. Mohou 

bezpečně spadnou z výšky až 2 m a jsou 

vodě odolné podle protokolu IP67 a 

zůstávají plně ovladatelné i v přímě teplotě 

do +260°C. Série K plně splňuje požadavky 

NFPA 1801:2013. 

 
Kdy má tedy vysoký teplotní rozsah smysl ? 

  
Na rozdíl od TIC pro požární ochranu 

existuje řada aplikací, u kterých má vysoká 

teplota čtení smysl. V průmyslovém a 

výrobním prostředí se používají 

termokamery FLIR pro sledování plamene a 

pro monitorování kvality žáruvzdorné 

instalace kotlů a pecí. Kamery jako 

například FLIR T640 mohou číst teploty od -

40 ° C do + 2 000 ° C s přesností ± 2%. V 

některých výzkumných a vývojových 

prostředích, jako je mikroelektronika, 

automobilový průmysl, plasty a mechanické 

testování, je důležitý vysoký výkon. FLIR 

nabízí širokou škálu výzkumných a 

vývojových karet, které dokáží odlišit 

teplotní změny jemně od 0,02 ° C v 

teplotním rozmezí od -80 ° C do + 3000 ° C 

(-112 ° F až + 5,432 ° F). 

 
FLIR nabízí širokou škálu výzkumných a vývojových karet, které dokáží rozlišit teplotní změny jako 

jemné jako 0,02 ° C v teplotním rozmezí od -80 ° C do 3000 ° C (-112 ° F až + 5,432 ° F). Níže: FLIR 

SC8000 zachycuje vzlet letadla F-18.  
 

 

Kamera FLIR K55 v režimu s nízkou citlivostí, která 

nabízí vyvážený a přijatelný kompromis mezi nižší 

citlivostí (méně detailů) a schopností monitorovat vyšší 

povrchové teploty.  
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