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I.     Co to jest Termowizja Defektu? 
 

Termowizja defektu to specjalizacja w badaniu defektów na bazie dowolnej 
zmiany temperatur, czasem w bardzo minimalnym zakresie, wychładzania 
lub nagrzewania. 
To zupełnie inny model badania termowizyjnego niż badanie ucieczki ciepła  
z budynku. Przy badaniu ucieczki ciepła po właściwym przygotowaniu obiektu 
badamy statyczny rozkład temperatur trwający od kilku godzin. Przy badaniu 
defektów należy dopasować zależnie od problemu właściwą taktykę 
wymuszania i badania zmian temperatury w krótkim czasie. Dopiero na tej 
podstawie są wyciągane wnioski. Można powiedzieć, że trzeba zmusić wyciek 
do pracy termicznej. 
Badamy dynamikę zmian temperatury w czasie zarówno na nagrzewanie jak  
i na chłodzenie. Przy czym, bardzo ważnym elementem strategii jest 
świadomość, że łatwo i szybko można rozgrzać instalację lub podłogę, ze 
względu na jej masę, a o wiele dłużej trwa jej studzenie. 

 

II.      Mity Termowizji 
 

Często spotykanym mitem na rynku, wśród osób zupełnie nie mających 
styczności z termowizją, czyli najczęstszym z naszych klientów, jest 
przekonanie, że termowizja „prześwietla”, coś jak rentgen lub usg. Drugim 
mitem jest, że wystarczy „popatrzeć” kamerą aby zobaczyć wyciek. Samo 
posiadanie kamery nie wystarczy, konieczna jest metodyka i doświadczenie. 
Jeden z przykładów, który będzie szerzej omówiony na warsztacie: wyciek  
z instalacji wodnej łazienki zalewający piwnicę w bloku. 
 

III. Budowanie rynku usług to edukacja 
 

Nasza rola budowania rynku w dużej mierze polega na edukacji naszych 
klientów, nawet podczas pierwszego telefonu i zapytania o badanie wycieku 
rozpoczyna się proces edukacji, czyli obalamy mity. Z drugiej strony, jest to 
dobra wiadomość dlatego, że klient może usłyszeć od nas, że rzeczywiście się 
na tym znamy i nabiera do nas zaufania. Kojarzenie termowizji z badaniem 
ucieczki ciepła jest naturalne również dla inżynierów po studiach, gdyż to jest 
główny kierunek edukacyjny, a lokalizacje wycieków traktuje się marginalnie. 
Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy wyciek jest inny i bardzo trudno 
usystematyzować wiedzę lub zawrzeć w normatywach. U nas natomiast 
wyspecjalizowaliśmy się w tym, co jest marginesem dla większości, tworząc  
z tego użyteczną usługę na rynku. Właściwie Termowizja Defektu to 
rzemiosło. Będąc na naszym warsztacie stajecie się Państwo kimś w rodzaju 
Czeladnika, a dalsza praktyka, konsultacje z nami i regularne spotkania 
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doszkalające pozwolą skutecznie realizować usługę i zdobywać klientów 
polecających nas innym. 

Przykład badania na dynamice zmian temperatury – wyciek ciepłej lub zimnej 
wody użytkowej w łazience, zalewana piwnica, administracja zakręciła zawór 
wody. Woda przecieka do piwnicy w rejonie pionu toalety. Na dole woda jest 
chłodna. Wykluczenie instalacji odpływowej. Dla klienta dramat, mieszkanie 
bez wody, bez pomysłu na lokalizacje, z perspektywą demolki łazienki. 

 

IV. Strategia 

1. Badanie bez badania, czyli strategia od początku i właściwe 
przygotowanie przedmiotu do diagnozy podczas pierwszego kontaktu 
(najczęściej rozmowy telefonicznej).  
 

 Wywiad telefoniczny z klientem (tutaj czujemy się jak lekarz 
pierwszego kontaktu z diagnozą online): jakie są objawy (jak widać 
ślady wycieku), jak długo cieknie (od kiedy), tylko zamaka czy kapie 
lub leci ciągły strumień wilgoci, jakie są instalacje w pomieszczeniu, 
czy jest ogrzewanie podłogowe, z jakich materiałów są wykonane 
instalacje, jak długo klient tam mieszka (w Krakowie często są 
najemcy), czy zalewa niższą kondygnację, czy zakręcone zawory 
główne. Jeśli łazienka ma okno, nasłonecznienie podłogi jest również 
przeszkodą. Z rozmowy powinniśmy wyciągnąć wiarygodne wnioski 
do wytypowania wstępnego, czy to instalacja ciśnieniowa, czy 
odpływowa, stąd intensywność wycieku i czas narastania ma duże 
znaczenie, 
  

 Wystudzenie – pracujemy na niskich różnicach temperatur, rzędu 
kilku dziesiątych stopnia, stąd bardzo ważne w przygotowaniu do 
badania jest odpowiednio długi czas wystudzenia podłogi, 
wszystkich instalacji i źródeł ciepła w badanym pomieszczeniu lub 
lokalu. Studzenie powinno trwać minimum 8 godzin, w przypadku 
ogrzewania podłogowego min. 12 godzin (studzenie podłogi). 
Właściwie nasza usługa rozpoczyna się wiele godzin przed naszym 
przyjazdem – klient już jest w procesie, 

 
 

 Optymalnie instalacje wodne pod ciśnieniem – jeśli nie cieknie 
intensywnie lub nad przeciekiem można panować bez istotnego 
powiększania szkody np. kapie sąsiadowi do wanny lub można 
podstawić większe wiadro i starczy na kilka godzin, to ważne, aby 
klient nie zakręcał zaworów i instalacja była pod ciśnieniem. Badamy 
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aktywne wycieki, bez aktywnego wycieku metoda termowizji nie 
będzie skuteczna. 
 
 

2. Ustalenie parametrów brzegowych wilgotności i rozkładu temperatur 
na początku (stan zastany po przestudzeniu i dotarciu na miejsce). 
 
 Ważne również, aby nikt nie wchodził do badanego pomieszczenia 

boso, mieszkańcy, my sami oraz zwierzęta domowe przez czas 
studzenia i w trakcie badania, 
 

 Pierwszym elementem badania jest przegląd kamerą termowizyjną 
poszukując jakichkolwiek niejednorodności termicznych, nawet 
minimalnych. Na tym etapie najczęściej przechłodzeń (badanie 
przesiewowe całego pomieszczenia począwszy od sufitu). Następnie w 
podejrzanych miejscach potwierdzamy wnioski pomiarem wilgotności. 
Higrometr ponadto pomaga doprecyzować zasięg zawilgocenia, im 
wyższy zasięg tym bliżej źródła, jeśli podsiąkanie od podłogi). 
 

Przykład z życia: zimne okłady 
 
Jeśli ktoś ma gorączkę, lub zwichnie nogę skorzystanie z zimnego okładu daje 
ulgę jednocześnie wychładza powierzchnię skóry. Po zdjęciu okładu miejscowo 
powierzchnia skóry jest chłodniejsza i jakiś czas możemy to również poczuć 
przez cienkie ubranie. Podobnie jest z temperaturą powierzchni płytek  
w łazience, jeśli pod spodem otrzymują „zimny okład” to na powierzchni 
możemy wyłapać zawilgocony rejon. Oczywiście przechłodzenie mogą dawać 
również przedmuchy, dlatego niezbędnym elementem jest wykorzystanie 
higrometru do weryfikacji i potwierdzenia zawilgocenia 
 

3. Uruchomienie (aktywacja) instalacji: 
 
 najpierw zimna woda według zasady „łatwo nagrzać trudno studzić,” 

 
 chłodny ślad widoczny w poziomie, 

 
 przy braku podejrzanych śladów uruchomienie ciepłej wody, aby 

aktywować piec odkręcono kran w kuchni. 
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4. Wybranie punktów strategicznych i śledzenie zmian termiki. 
 
 Po pierwszych widocznych punktach „na zimno” można wyłapać 

przebieg instalacji,  
 

 Po aktywacji CWU ślady są łatwiejsze do zinwentaryzowania, 
 

 Trzeba obserwować zmiany temperatur całej „pokazującej” się 
instalacji, interesuje nas tempo przyrostu temperatury poszczególnych 
wybranych punktów lub anomalia rozkładu, braki ciągłości, 
nienaturalne poszerzanie śladów termicznych, 

 
 Dla zminimalizowania zakłóceń termicznych nie odkręcamy wody  

w łazience. 
 
Poniżej zdjęcia wykonane 10 minut po odkręceniu ciepłej wody 
użytkowej w kuchni. 

 

Zdjęcie 1 - Tak widzi klient 
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Zdjęcie 2 - Tak widzimy my 

 

Powoli pokazują się pierwsze ślady termiczne najcieplejszych elementów 
instalacji ciepłej wody użytkowej. Im dłużej leci woda, tym bardziej będzie 
widoczna reszta instalacji. 
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Zdjęcie 3 - po 20stu minutach 

 

Po 20stu minutach wyraźnie widoczne ściekanie ciepłej wody z trójnika pod 
piecem. Dzięki temu, że nie została odkręcona woda w baterii wanny nie 
pokrywały się ślady termiczne, co całkowicie mogłoby zakłócić odczyt tego 
wycieku. Na tym zdjęciu widać również wyraźnie ślad termiczny instalacji zimnej 
wody zasilającej piec. Potwierdza to możliwości poszukiwania wycieków  
z instalacji zimnej wody użytkowej, jednak wymaga innego harmonogramu 
badania. 

 



9 | S t r o n a  

 

 

Zdjęcie 4 - Po rozkuciu przez hydraulika 

 

5. Możliwe błędy 
 
 Odwrotna kolejność uruchamiania instalacji może zakłócić widoczność 

wycieku z zimnej wody, odkręcenie wody w baterii wanny, 
 

 Zbyt krótki czas, w takim miejscu wyciek był dobrze widoczny na 
termowizji, gdyby był poniżej krawędzi wanny lub w podłodze 
konieczny byłby dłuższy czas badania (praktykujemy najczęściej do 2 
godzin na miejscu), 
 

 Wbrew ustaleniom skorzystanie przez klienta z wody przed naszym 
przyjazdem. 
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6. Zalety dla hydraulika (Partnera rekomendującego nasze usługi) 
 
 Wie, gdzie kuć i jego praca szybko przynosi efekt w oczach klienta, 

 
 Skuteczna pomoc klientowi powoduje, że klient nie negocjuje cen, 

 
 Traci mało czasu na nieswoją pracę, za czas szukania na ślepo bez 

sprzętu klient niechętnie płaci, 
 

 Niewielkie straty dla klienta, z dużej niewiadomej i obaw o demolkę 
łazienki stosunkowo mały kłopot (ulga dla klienta), 

 
 Szybkość diagnozy to strategiczna przewaga nad konkurencją, 

hydraulik, który nas polecił wzbudza ogromne zaufanie w oczach 
klienta i jest polecany dalej, 

 
 Często bywa, że przedstawiciel administracji lub spółdzielni później 

przy kolejnym problemie sam poszukuje kontaktu do nas u klienta.  
 

V. Finansowanie 
 

 Jeśli klient jest ubezpieczony (i ma w zakresie dochodzenie do 
przyczyn szkody), naszą fakturę zwraca klientowi Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe, 
 

 Klient płaci sam, jeśli nie jest ubezpieczony. 
 

Ten i inne przykłady wycieków z różnych instalacji będą analizowane na 
warsztacie. Strategia dla poszczególnych instalacji będzie zawarta  
w konspektach dla uczestników. 

Zarządzanie ceną i rekomendowany system rozliczeń będzie omówiony w 
module na warsztacie stacjonarnym „Termowizja Defektu”, który stanowi 
autorskie szkolenie z praktyki pracy z kamerą termowizyjną oraz know 
how. 

Jeśli - interesuje Cię taka wiedza, masz pytania lub wątpliwości, widzisz 
możliwość wykorzystania tych metod w swoim biznesie, chcesz tak 
pracować na rynku, masz kamerę ale nie masz doświadczenia to 
zapraszamy po więcej na nasz warsztat: https://warsztaty.kejor.pl/ 

 

Zdjęcia i opisy – materiały własne KEJOR.PL 


