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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6781-3:2015) byl připraven technickou komisí ISO/TC 163 Tepelné chování
a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb, jejíž sekretariát zajišťuje SIS, ve spolupráci
s technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné vlastnosti budov a stavebních dílců.

Této evropské normě je nutno udělit status národní normy nejpozději do června 2016, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, bývalé Jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6781-3:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 6781-3:2015 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Pro vysvětlení významu specifických termínů a výrazů týkající se posuzování shody, jakož i informace
týkající se ISO dodržování WTO zásad v Technických překážkách k Obchod (TBT) je možné vyhledat
na následující URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO /TC 163 Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní
prostředí staveb, subkomise SC 1 Zkoušení a měřící metody.

ISO 6781 má několik následujících částí pod celkovým názvem Provedení budov – Detekce tepelných,
vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod

–   Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

Jsou připravovány tyto další části:

–    Část 1: Obecné postupy

–    Část 2: Požadavky na zařízení

–    Část 4: Provedení termografických inspekcí a hlášení výsledků pro obytné a drobné stavby

–    Část 5: Provedení termografických prohlídek a hlášení výsledků komerčních budov

–    Část 6: Provedení termografických inspekcí a hlášení výsledků pro institucionální a speciální
budovy

A.1 a A.2 a příloha B jsou normativní částí této části ISO 6781.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


Úvod
Snižování spotřeby energie v budovách je zásadním cílem pro zlepšení životního prostředí.
Infračervená termografie stavebních objektů poskytuje nástroj pro kvantitativní a kvalitativní určení
energetických ztrát, vad a anomálií v konstrukcích staveb. Tyto vady a anomálie mohou být např.
vady v tepelných izolacích, přítomnost a obsah vlhkosti, a/nebo nežádoucí pohyb nebo úniky vzduchu
z obálky stavby.

Termografie staveb je prováděna systémy snímajícími infračervené záření, které vytváří obrazy
založené na zdánlivé radiační teplotě oblasti povrchu. Tepelné záření (hustota infračervené zářivé
energie) z oblasti zaměřovaného objektu je konvertováno/měněno systémem snímajícím infračervené
záření na vytvoření tepelného obrazu (termogramu). Tento obraz (termogram) představuje relativní
intenzitu tepelného záření z různých částí povrchu. Indikovaná intenzita záření v obraze je přímo
úměrná (i) povrchové teplotě a jejího rozdělení, (ii) vlastnostem povrchu, (iii) podmínkám okolí, a (iv)
vlastnímu snímači. Součástí termografického postupu je i platný výklad tepelných obrazů.

Povrchové rozložení teplot ve výsledku může být klíčový parametr pro monitorování provedení
stavebních prvků, obálek staveb a pro diagnostikování problémů. Při použití mohou být zaměřeny, při
rozboru rozložení povrchových teplot, nehomogenity v tepelných a vlhkostních vlastnostech obálek
stavebních objektů a jejich součástí, a pohybu vzduchu v obálce objektu. Tyto nehomogenity mohou
být způsobeny např. vadami v tepelných izolacích, obsahu vlhkosti, úniku vzduchu z konstrukce, nebo
nesprávným provedením prvků, které jsou součástí konstrukce budovy.

Efektivita šetření závisí na kompetenci osoby, která provádí měření a analyzuje data. Osoba nebo
subjekt, který chce provádět nebo zavést infračervenou termografickou činnost ve stavebnictví,
může použít tuto část normy ISO 6781 pro porozumění a stanovení (i) kompetence požadované
u operátorů termografického zařízení, a (ii) kvalifikaci požadovanou u interpretů dat získaných při
termografických šetřeních.

Tato část ISO 6781 stanovuje požadavky a úroveň kompetencí, které musí mít operátoři zařízení,
analytici dat a pracovníků píšících zprávy, pro účely termografických šetření a analýzu a psaní zpráv
na základě výsledků z termografického šetření.

Pro platnost požadavků této části ISO 6781, bude hodnocení způsobilosti prováděno orgány
kvalifikovanými pro vzdělávání a hodnocení kompetencí personálu, jehož povinnosti vyžadují
odpovídající teoretické a praktické znalosti použitelné pro termografii stavebních objektů.



1 Předmět normy
V této části ISO 6781 jsou stanoveny požadavky na kvalifikace a pravomoci osob, které (i) provádí
termografické šetření ve stavebnictví, (ii), vysvětluje data získaná termografickým šetřením, a (iii)
vypracovává zprávu o výsledcích termografického šetření.

Tato část ISO 6781 poskytuje podklad pro prohlášení o shodě ve třech kategoriích, znalosti, dovednosti
a schopnosti jednotlivých osob pro provádění termografických měření, rozbor dat a psaní zpráv pro
malé budovy, rezidenční budovy, komerční budovy a budovy institucí.

Tato část ISO 6781 není použitelná pro specializované přístroje nebo jiné specifické situace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


