
Szkolenia z badań
termowizyjnych z drona

www.europro.com.plrgonet@interia.pl

ul.Jałowcowa 1, 
58-200 Dzierżoniów

+48 697 790 707

Program szkoleniowy oparty na 
modelu wypracowanym na podstawie wieloletniego doś-
wiadczenia firmy FLIR , stosowanym w ośrodkach szkole-
niowych ITC ( Infrared Training Center) na całym świecie 
z termografii.

Niezależnie od zastosowania, obrazowanie 
termiczne pozwala wykryć problemy, które nie są widoczne dla ludz-
kiego oka, i naprawić je wcześniej, zanim spowodują kosztowne 
opóźnienia, obrażenia personelu lub nieplanowane przestoje. Kamera 
termowizyjna nie jest jednak w stanie wykryć tych problemów na 
własną rękę wciąż potrzebujesz operatora z odpowiednią wiedzą. W 
tym może pomóc Infrared Training Center (ITC)



I Dzień . Godz. 8:30 Rejestracja uczestników

9 :00 Początek szkolenia.

I Część - ( 1 h)

1. Czym jest termografia ?
2. Obraz termowizyjny
3. Termografia a światło widzialne.
4.4. Emisja i odbicie.
5. Prawa promieniowania podczerwonego.

II Część podstawowe parametry techniczne kamery termowizyjnej ( 1 h )

1. Omówienie, przykłady zdjęcia tego samego obiektu w różnej rozdzielczości.
2. Jak dobrać parametry pomiaru dla optymalizacji wyników. Zajęcia praktyczne . 2.1 Ostrość ustawienie automatyczne i ręczne (Auto & Manual Mode)
2..2. Właściwa kompozycja zdjęcia
2.3. Zakres temperaturowy, ustawienia .
2.4.2.4. Ustawienia emisyjności.
2.5. Ustawienia temperatury odbitej.
2.6. Tabela emisyjności.

III Część Zaawansowane funkcje kamery termowizyjnej ( 1,5 h )

1. Narzędzia , punkt pomiarowy, obszar , min. I max . temperatura, izoterma.
2. Funkcja Pi P.
3. Fuzja termiczna.
4.4. Temperatura odniesienia.
5. Pomiary praktyczne.

IV Cześc. Zastosowanie pomiarów termowizyjnych-przykłady ( 1h ).

1. Budownictwo
2. Energetyka, sieci NN i sieci WN.
3. Diagnostyka transformatorów, silników
4. Elektronika
5.5. Kontrola jakości

V Cześc (0,5 h )
1. Właściwości materiałów.
2. Zjawiska wpływające na jakość pomiarów.

WYKŁADY GODZ 9 :00-15:00.
PRZERWA KAWOWA I 10:30-10:45
OBIAD 12: 45-13:15
PRZERPRZERWA KAWOWA II 14:00-14:15.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności i czasu przeznaczonego
na realizację poszczególnych części programu szkoleniowego w zależności od
potrzeb uczestników kursu !!!



PODSTAWY TERMOGRAFII

PLAN SZKOLENIA DZIEŃ II

9:00--9:30 Rozwój dronów

9:30-10:30 Zastosowania dronów z kamerami termowizyjnymi

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:30 Zagadnienia sprzętowe: od konstrukcji pod zamówienie, detektor 
podczerwieni, radiometria, kryteria selekcji

11:30-12:30 Termografia z innego kąta widzenia: ostrość, rozdzielczosć 
przestrzenna, mapoprzestrzenna, mapowanie terenu, emisyjność, temperatura odbita, 
dostosowanie obrazu, wpływ warunków atomeferczyncyh na pomiar.

12:30-13:30 Przed lotem, lot i po locie: baterie, śmigła, lokalizacja, pogoda. 
Zasięg wzroku, tryby lotu.

13:30-14:00 Aspekty legalne: regulacje, strefy bez lotu, komercyjne 
zastosowanie UAV, bezpieczne loty.

14:00-15:30 Praktyczne loty dronem z kamerą termowizyjną obsługa kamer 
ttermowizyjnych

GRUPA DOCELOWA
Ten kurs jest dedykowany zarówno dla osób początkujących którzy zaczyna-
ją z termografia, w swojej działalności używają bezzałogowych statków pow-
ietrznych, a chcą je stosować do inspekcji z powietrza z użyciem kamer ter-
mowizyjnych jak również dla osób którzy wykonywały już badania termowiz-
yjne ale chcą poszerzyć wiedzę w zakresie badań z powietrza w trudno 
dostępnych warunkach i z wykorzystaniem aspektów wpływu atmosfery.

Korzystasz z kamery termowizyjnej ale nie wiesz czy wykorzystujesz jej pełne możliwości? Nigdy nie 
miałeś styczności z termografią, a chcesz zacząć – te szkolenia są właśnie dla ciebie! Od teori do praktyki 
która pozwoli Ci wpełni zrozumieć zjawiska jakie występują podczas wykonywania badań termowizyjnych 
i mogą wpłynąć na pomiar. Na szkoleniu pracujesz z kamerą w naszym przenośnym labolatorium masz 
dostęp do materiałów szkoleniowych, a na ćwiczeniach możesz sprawdzić zdobyte umiejętności. Korzysta-
jąc z naszego szkolenia uzyskasz rabat na zakup kamery termowizyjnej FLIR - współpraca z nami się 
opłaca! Szkolenie kończy się dylpomem Międzynarodowym INFRARED TRAINING CENTER

BADANIA TERMOWIZYJNE Z DRONA

Model amerykański opraty na wieloletnim doświadczeniu firmy FLIR



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

www.europro.com.pl
tel.697 790 707

Imię  .........................................................................
Nazwisko  ..............................................................
Firma  ......................................................................
Adres  ......................................................................
NIP  ...........................................................................
Tel  .............................................................................
Email  .......................................................................Email  .......................................................................
Termin szkolenia  ................................................
Kurs badania termowizyjne: z wykorzystaniem bezzałogowych staków powietrznych
wraz z podstawami termografii
Cena szkolenia 2800 PLN netto +23% VAT
Możliwość dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w
celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133,
poz. 833) przez Euro Pro Group.

na www.europro.com.pl w zakładce szkolenia

Warunki płatności: przedpłata przelewem na konto : SANTANDER 16 10 90 230 1000 0000 11 32 57 367
*Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu

Euro Pro Group Renata Gonet
ul.Jałowcowa 1
58-200 Dzierżoniow
NIP 8821121944
Tel/Fax :74 831 30 87,+48/697 790 707 
www.europro.com.pl

Akceptuje warunki uczestnictwa oraz zgadzam się z zawarciem umowy
pomiędzy Euro Pro Group a uczestnikiem szkolenia (w przypadku
zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych)


