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АНОНС 

по впровадженню „Інвестиційної програми ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» 

на 2017 рік 

 
1. Інвестиційна програма розроблена відповідно до вимог Постанов НКРЕ 

України від 12.10.2005р. №896 „Про затвердження Порядку розрахунку 

тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС…” та від 12.10.2005р. № 898 „Про затвердження процедури перегляду та 

затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової 

енергії”. 

2. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛУСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (далі ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ- НОВА») 

єдине джерело теплопостачання Калуського промвузла, що забезпечує 

тепловою енергією у вигляді пари 13 кгс/см2 промислових споживачів ТОВ 

„КАРПАТНАФТОХІМ” та на 60 відсотків тепловою енергією на опалення і 

гаряче водопостачання житловий масив міста Калуша. 

3. ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» працює в складі „Острова Бурштинської ТЕС” 

та бере участь у регулюванні графіку перетоків електроенергії на експорт 

впродовж доби, у відповідності до урядової програми забезпечення поставок 

електроенергії на експорт за рішенням Технічного Комітету 

„UСТЕ”. 

4. Дана програма передбачає підвищення надійності та економічності роботи 

ТЕЦ і впровадження комплексу заходів щодо ремонтного обслуговування, 

модернізації та реконструкції встановленого обладнання. 

5. „Інвестиційна програма на 2017р.” передбачає продовження терміну 

експлуатації обладнання ТЕЦ, підвищення його ефективності і безпеки 

виробництва. 

6. Вартість „Інвестиційної програми...” у відповідності до постанови НКРЕКП 

«Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво 

теплової енергії ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» від 12 грудня 2016 року 

№2177 складає 4 623,2 тис. грн. без ПДВ. 
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ВСТУП 

 
ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» є паротурбінною електричною станцією 

високого тиску встановленою потужністю 200 МВт, що здійснює комбіноване 

виробництво електричної та теплової енергії. Основним призначенням 

Калуської ТЕЦ є забезпечення теплопостачання промислових виробництв 

хіміко-металургійного комплексу, розташованих у промисловій зоні м. Калуш на 

базі місцевих сировинних покладів, а також житлово-комунального сектору м. 

Калуш. Вся електрична енергія відпускається ДП „Енергоринок”. 

Згідно з проектними характеристиками обладнання, ДП «КАЛУСЬКА 

ТЕЦ-НОВА» - високоефективна електростанція, що може  успішно конкурувати 

з іншими джерелами теплової і електричної енергії. Однак в останні роки основні 

показники ТЕЦ значно погіршилися у порівнянні з загальносистемними 

показниками ефективності теплових електростанцій того ж рівня через низькі 

теплові навантаження споживачів. У зв’язку з цим виникли питання щодо 

пошуку можливих шляхів підвищення її енергетичної ефективності. 

Одним з напрямків підвищення енергетичної ефективності є реконструкція 

та розширення ТЕЦ з встановленням конденсаційної  турбіни.  На даний час 

розроблено техніко-економічне обґрунтування реконструкції та розширення ДП 

«КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА», відремонтовано обладнання цеху паливоподачі і 

обладнання пилоприготування котлів ст.№1 і ст.№2. 

В програмі враховані висновки технічних експертиз та розроблені 

необхідні заходи для усунення ”вузьких місць” з метою підвищення надійності 

та економічності роботи ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». 
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1.1. Перелік робіт з ремонту основного обладнання Калуської ТЕЦ 

за 2017 рік. 

Основні роботи: 

Котел ст. № 1 (останній капремонт 2015 рік) – виконано поточний ремонт 

з 10.07.17 по 21.08.17 року (основні роботи – заміна кубів нижньої половини 

нижнього ярусу І ст. ТПП, заміна труб фронтового екрану поду топки від 

штуцерів вхідних колекторів до пальників). Виконано заміну броні КБМ-1Б, 

1А. Також виконані роботи передбачені регламентом поточного ремонту котла. 

Котел ст. № 2 (останній капремонт 2016 рік) – виконано поточний ремонт 

з 06.06.17 по 07.07.17 року (основні роботи – виконано заміну водовідвідних 

(фестонних) труб заднього екрану в кількості 19 шт., поперечної балки та 

елементів кріплень фестонних труб). Виконано ремонт КБМ-2Б з заміною броні. 

Також виконані роботи передбачені регламентом поточного ремонту котла. 

Котел ст. № 3 (останній капремонт 2003 рік) – виконано поточний ремонт 

в запланованому обсязі в період з 10.04.17 по 28.04.17 року. 

Котел ст. № 4 (останній капремонт 2013 рік) – виконано поточний ремонт 

в запланованому обсязі в період з 10.05.17 по 31.05.17 року. 

Турбогенератор ст. № 1 (останній капремонт 2014 рік) –виконано 

капітальний ремонт в запланованому обсязі в період з 12.06.17 по 20.08.17  року. 

Проведено ремонт РВТ, РНТ, РГ, замінено трубну систему МО № 1. 

Турбогенератор ст. № 2 (останній капремонт 2015 рік) – виконано 

поточний ремонт з 08.09.17 по 15.09.17 року в запланованих обсягах. 

Турбогенератор ст. № 3 (останній капремонт 2006 рік) – поза резервом з 

технологічних причин через відсутність теплових навантажень. 

Турбогенератор ст. № 4 (останній капремонт 1995 рік) – поза резервом з 

технологічних причин через відсутність теплових навантажень. 

Трансформатор зв’язку Т-1 – виконано поточний ремонт в запланованому 

обсязі. 

Трансформатор зв’язку Т-2 – виконано поточний ремонт в запланованому 

обсязі. 

Виконано роботи з ремонту схеми теплофікації, часткова заміна 

золошлакопроводів. 
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2. Опис запланованих заходів. 

 

Інвестиційною програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» на 2017 рік з 

врахуванням пропонованих змін передбачено виконання наступних заходів: 

По теплотехнічному обладнанню: 

 проектних робіт з реконструкції пилосистем котла ст. №4; 

 проектних робіт:ТЕО "Реконструкція Калуської ТЕЦ. Коригування". 

По будівлях і спорудах: 

 розробки робочого проекту будівництва радіаційного розморожуючого 

пристрою Калуської ТЕЦ"; 

 проектних робіт "Реконструкція системи водовідведення Калуської ТЕЦ". 

Крім того передбачено закупівлю основних засобів: 

 калібратора струмової петлі; 

 калориметра; 

 спектрофотометра; 

 компресора НВЄ 10/0,7 з підігрівом оливи; 

 трактора; 

 газоаналізаторів; 

 рівнемірів; 

 системи обліку підживлення тепломережи; 

 тепловізора. 

Загальна вартість запланованих на 2017 рік заходів (робіт) та основних 

засобів передбачених цією Інвестиційною програмою залишається без змін та 

складає 4 623,2 тис. грн. без ПДВ, в тому числі за рахунок амортизаційних 

відрахувань 4 623,16 тис. грн. 
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3. Загальний опис запланованих заходів на прогнозний період 
(пропонована редакція) тис. грн без ПДВ 

 

 

№ 

 

 

Перелік обєктів 

 
 

Рік введення в 

експлуатацію 

Останній капітальний ремонт 

(реконструкція, модернізація) 

 
 

план на 

2017 рік  
(рік, місяць) 

обсяг 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 

1 Електротехнічне обладнання    0,00 

1.1     0,00 

2 Теплотехнічне обладнання    1632,33 

2.1 Проектні роботи з реконструкціїї пилосистем котла ст. №4 1967   1250,00 

2.2 ТЕО "Реконструкція Калуської ТЕЦ. Коригування"    382,33 

3 Загальностанційне обладнання    0,00 

3.1      

4 Будівлі і споруди    539,08 

4.1 
Робочий проект будівництва радіаційного розморожуючого 

пристрою Калуської ТЕЦ" 
    

359,08 

 

4.2 
Проектні роботи "Реконструкція системи водовідведення Калуської 

ТЕЦ" 

    
180,00 

5 Інше    2451,75 

5.1 Калібратор струмової петлі    75,00 

5.2 Калориметр    987,53 

5.3 Спектрофотометр    26,70 

5.4 Компресор НВЄ 10/0,7 з підігрівом оливи    367,50 

5.5 Трактор    362,50 

5.6 Газоаналізатори, індикатор вологості    177,33 

5.7 Рівнеміри    230,27 

5.8 Система обліку підживлення теломережі    113,90 

5.8 Тепловізор    111,03 

Усього    4623,16 
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4. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення 

робіт за кожним розділом інвестиційної програми 



16  

4.2 Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання. 
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4.2.1. Проектні роботи з реконструкції пилосистем котла ст. №4 (роботи були 

передбачені чинною Інвестиційною програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ- 

НОВА» на 2017 рік). 

На даний  час на  Калуській  ТЕЦ на  твердому паливі працюють котли  ст. 

№№ 1, 2. Пилосистеми котлів ст. №№ 3, 4 знаходяться в непрацездатному стані 

та не експлуатуються з 1999 року. Відновлення існуючих пилосистем вимагає 

значних капіталовкладень через велику металоємність та відсутність серійного 

вироблення запасних частин млинів ШК-32 на території України (креслення та 

виробництво млинів ШК-32 та їх комплектуючих перенесено з 

Новокраматорського машинобудівного заводу в м. Сизрань, Росія). Виконання 

заходу дозволить перевести котел ст. № 4 на тверде паливо, а також знизити 

втрати на власні потреби за рахунок зменшення енергоспоживання пилосистем з 

1,5МВт до 0,5-0,7МВт. Також виконання цього заходу дозволить суттєво 

підвищити надійність роботи ТЕЦ. Економічний ефект складає близько 16 млн. 

грн. на рік. 

За результатами проведення процедури відкритих торгів в системі 

«Prozorro» переможцем визнано СО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» ДПР НДІ 

«ТЕПЛО– ЕЛЕКТРОПРОЕКТ» та укладено договір № 100 від 27.02.2017 року на  

виконання   проектних   робіт   стадії   «Проект»   та   «Робоча документація» 

«Реконструкція котельного агрегату ст. №4 Калуської ТЕЦ з переводом на схему 

з прямим вдуванням з заміною млинів на середньоходові кільцево-кульові» в 

сумі 1250 тис. грн. (без ПДВ). 
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4.2.2. ТЕО «Реконструкція Калуської ТЕЦ. Коригування». 

Основною метою даної роботи є розробка технічних рішень по 

реконструкції Калуської ТЕЦ для забезпечення її подальшої експлуатації при 

досягненні максимально досяжних показників економічної ефективності і 

надійності виробництва і відпуску як електроенергії так і тепла. Режим роботи 

станції після реконструкції - цілорічний, основний вид палива - вугілля. Основне 

технічне рішення: заміна однієї з двох турбін типу Р-50 (не використовуються) 

на конденсаційну потужністю до 140МВт, що дозволить перейти на цілорічний 

режим роботи ТЕЦ, збільшити відпуск електроенергії в 3,5 рази з 236,8 

млн.кВт*год (2015р.) до 826,8 млн.кВт*год, збільшити використання вугілля 

Львівсько-Волинського вугільного басейну з 176,5 тис.т (2015р.) до 544,2 тис.т. 

Коригування ТЕО пов’язане з усуненням зауважень Мінекономрозвитку та 

Мінфіну України, покращенням економічних показників проекту, коригуванням 

вартості проектної документації відповідно до вимог чинного законодавства. 

За результатами проведення процедури відкритих торгів в системі 

«Prozorro» переможцем визнано СО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» ДПР НДІ 

«ТЕПЛО– ЕЛЕКТРОПРОЕКТ» та укладено договір № 83 від 16.02.2017 року на 

виконання проектних робіт ТЕО «Реконструкція Калуської  ТЕЦ.  Коригування» 

в сумі 382,33 тис. грн. (без ПДВ). 
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4.4 Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд. 
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4.4.4. Робочий проект будівництва радіаційного розморожуючого пристрою 

Калуської ТЕЦ. 

Для забезпечення можливості приймання вугілля в осінньо-зимовий 

період при мінусових температурах виникла необхідність будівництва 

радіаційного розморожуючого пристрою. 
За результатами проведення процедури відкритих торгів в системі 

«Prozorro» переможцем визнано ПП «Центр новітніх технологій» та укладено 

договір № 392 від 28.07.2017 року на виконання проектних стадії Робочий проект 

на тему: «Робочий проект радіаційного розморожуючого пристрою ДП 

«КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» в сумі 491,71 тис. грн. (без ПДВ). 

Впровадження даного проекту дасть змогу отримувати при мінусових 

температурах тверде паливо, що забезпечить надійність роботи ТЕЦ в сучасних 

умовах , а також дасть можливість збільшити резерв обігових коштів на 

проведення ремонтних кампаній. 
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4.4.2. Проектні роботи "Реконструкція системи водовідведення Калуської 

ТЕЦ". 

Для забезпечення економії технічної води на обслуговування системи 

зворотного водопостачання виникла необхідність в проведенні робіт з 

реконструкції системи водовідведення, а саме забезпечення перекачування 

стоків з промливневої каналізації на карту золошлаковідвалу. 

Впровадження даного проекту дасть змогу суттєво зменшити споживання 

технічної води в літній період. 
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4.5. Обґрунтування закупівлі основних засобів, розділ «Інше». 
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4.5.1. Закупівля калібратора струмової петлі. 

В зв’язку із виробничою необхідністю проведення перевірки засобів 

вимірювальної техніки, що використовуються для комерційного обліку пари, 

природного газу, мережної води виникла нагальна необхідність в придбанні 

калібратора струмової петлі, який призначений для вимірювання і генерації 

постійного струму (з покроковим і плавним лінійним регулюванням величини 

струму), крім цього, калібратор дозволяє одночасно проводити вимірювання в 

мА і в % від верхньої межі вимірювання, проводити тести на лінійність, 

перевіряти і регулювати нуль і діапазон, вимірювати величину напруги в 

діапазоні від 0 до 60 В при діагностиці і ремонті приладів, які мають вихід по 

напрузі. 

Враховуючи вище наведене та відсутність зазначеного обладнання на 

Калуській ТЕЦ (до цього часу дані роботи виконувалися підрядними 

організаціями) виникла необхідність закупити калібратор струмової петлі в 2017 

році, а закупівлю калібратора температури виконати в 2018 році за рахунок 

власних коштів. 
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4.5.2. Закупівля калориметра (роботи були передбачені чинною Інвестиційною 

програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» на 2017 рік). 

Для забезпечення прискорення та підвищення ефективності роботи 

паливної лабораторії виникла необхідність в придбанні калориметра. 

Виконання даного заходу дозволить покращити якість роботи паливної 

лабораторії в частині проведення перевірки якості вугілля, а також уникнення 

факту перепростою вагонів з вини Калуської ТЕЦ. 
За результатами проведення процедури відкритих торгів в системі 

«Prozorro» переможцем визнано ТОВ "ВЕНТА ЛАБ" та укладено договір № 92 

від 23.02.2017 року на поставку калориметра. За рахунок економії коштів є 

необхідність в придбанні запчастин даного калориметра, що не увійшли в 

комплект поставки. 
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4.5.3. Закупівля   спектрофотометра (роботи були  передбачені 

чинною Інвестиційною програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» на 2017 рік). 

Спектрофотометр  ULAB  102 -  спектральний  оптичний  прилад, 

призначений для вимірювання коефіцієнта пропускання, оптичної  щільності 

досліджуваних твердих і рідких проб при проведенні різного роду аналізів та 

обчислення оптичної щільності. Прилад необхідний для організації і контролю 

водно-хімічного режиму роботи  устаткування  Калуської ТЕЦ з метою 

застосування для визначення вмісту широкого спектра речовин для аналізу 

води (вмісту кремнієвої кислоти, заліза, міді, фосфатів, гідразину, амонійного 

азоту). 

За результатами проведення процедури відкритих торгів в системі 

«Prozorro» переможцем визнано ТОВ "ВЕНТА ЛАБ" та укладено договір № 142 

від 20.03.2017 року на поставку спектрофотометра ULAB 102. 
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4.5.4. Закупівля компресора НВЄ 10/0,7 з підігрівом оливи (захід був 

передбачений чинною Інвестиційною програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ- 

НОВА» на 2017 рік). 

Для забезпечення потреб ремонтних підрозділів та технологічних процесів 

хімводоочистки в стисненому повітрі виникла необхідність в заміні компресора. 

Виконання даного заходу дозволить скоротити термін виконання 

ремонтних робіт за рахунок підвищення якості забезпечення стисненим 

повітрям. 
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4.5.5. Придбання трактора (захід був передбачений чинною Інвестиційною 

програмою ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» на 2017 рік). 

Для забезпечення потреб в переміщенні вантажів та обладнання на 

території ТЕЦ в тому числі на золошлаковідвалах та озері освітленої води 

виникла необхідність в придбанні трактора МТЗ. 

Виконання даного заходу забезпечить скорочення терміну виконання 

ремонтних та інших робіт, пов’язаних з переміщенням вантажів та обладнання. 
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4.5.6. Закупівля газоаналізаторів, індикаторів вологості. 

В зв’язку із фізично і морально застарілою схемою вимірювання вмісту 

кисню в димових газах за допомогою приладів, які мають низькі показники 

ефективності та надійності, а також необхідності контролю О2,СО, NO / NОx, 

NO2 в димових газах необхідне придбання сигналізатора-аналізатора газів 

ДОЗОР-С-3-Д – прилад для автоматичного вимірювання вмісту кисню, оксиду 

азоту, оксиду вуглецю в димових газах. 

Для оптимізації процесу горіння, налагодження режимів згоряння та 

контролю викидів забруднюючих речовин котлів необхідний газоаналізатор 

Кемист 504, що вимірює одночасно вміст О2, СО, NO / NОx, NO2 або SO2, 

температуру димових газів і повітря, яке подається на горіння, тиск / 

розрідження. В даному газоаналізаторі використовуються найбільш сучасні 

технології і передові розробки в області аналітичного приладобудування, 

виробництва електрохімічних датчиків і контролю процесів горіння. 

Заміна даних засобів вимірювальної техніки на вказані нові дозволить 

підвищити точність вимірювання параметрів, забезпечити ефективність та 

надійність роботи котлів. 

Придбання газоаналізатора КОЛІОН-1В-02 необхідне для визначення 

концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони, пошуку місць витоків в 

технологічному обладнанні, трубопроводах, при аварійних ситуаціях. 

Призначення - визначення вмісту в повітрі робочої зони парів вуглеводнів 

нафти, бензину, бензолу, аміаку, а також для визначення оксиду вуглецю 

(існуючий прилад «Аквілон 1-1» вийшов з ладу (довідка №600 від 30.08.2016р., 

видана ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації»). 

Придбання індикатора температури і вологості ГТВ-002 необхідне для 

недопущення зволоження охолоджувального середовища та запобігання 

зниження опору ізоляції обмотки статора і ротора турбогенератора. 

Призначення - визначення температури, відносної вологості, точки роси 

газових сумішей в генераторі турбін ( існуючий прилад вичерпав свій термін 

експлуатації, підлягає частим ремонтам, корпус приладу прокородований). 
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4.5.7. Закупівля рівнемірів (захід був погоджений Міненерговугілля в складі 

Інвестиційної програми на 2017 рік, але його фінансування постановою НКРЕ не 

було передбачено). 

Система вимірювання рівню Калуської ТЕЦ реалізована по проекту 

Львівського відділення інституту «Теплоелектропроект», який розроблявся в 

1966 році на основі традиційних технічних засобів автоматизації того часу і 

відповідав чинним, на той час, нормативним документам. Внаслідок 

багаторазового вичерпання ресурсу апаратури, припинення її виробництва 

промисловістю і відсутності запасних частин, система вимірювання рівню без 

заміни не може забезпечити надійну роботу протягом продовженого періоду її 

експлуатації. В зв’язку із фізично і морально застарілою схемою вимірювання 

рівню за допомогою датчика тиску ДМ з диференційно-трансформаторною 

схемою, яка , має низькі показники ефективності та надійності, пропонується 

електрична схема вимірювання рівню: 

- в баку забрудненого конденсату №1,2 на базі електронного рівнеміра 

Сафір М-5150-02-У2*(-40;+80)-0,25-1,0 кгс/см2-42-Н38-И в кількості 2 

шт.; 

- в баку освітленої води на базі електронного рівнеміра Сафір М-5150-02- 

У2*(-40;+80)-0,25-1,0 кгс/см2-42-Н38-И; 

- в баку підживлення тепломережі на базі електронного рівнеміра Сафір М- 

5150-02-У2*(-40;+80)-0,25-1,0 кгс/см2-42-Н38-И; 

- в градирні на базі електронного рівнеміра Сафір-2536-02-У2*(-30; +50)- 

0,5-5,0 кПа-42-50 (1300 мм)-Ф-И; 

- в барабані котла К-1 на базі електронних рівнемірів Сафір М-5440-02- 

У2*(-40;+80)-0,25-100 кПа-42-Н37-И в кількості 3 шт.; 

- в баку частково знесоленої води №1,2 на базі електронного рівнеміра Сафір 

М-5350-02-У2*(-40;+80)-0,25-(-100/+530)кПа-42-Н38-И в кількості 2шт.; 

- в ПНТ-2,3 та ПВТ-4,5 ТГ-1 на базі електронного рівнеміра Сафір М-5160- 

02-У2*(-40;+80)-0,25-25,0 кгс/см2-42-Н38-И в кількості 4 шт. 

Заміна даних засобів вимірювальної техніки з диференційно- 

трансформаторною схемою на вказані нові дозволить підвищити точність 

вимірювання параметрів рівню та забезпечити надійність роботи обладнання 

ТЕЦ. 
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4.5.8. Закупівля обладнання системи обліку підживлення телемережі на місто 

Калуш (захід був погоджений Міненерговугілля в складі Інвестиційної програми 

на 2017 рік, але його фінансування постановою НКРЕ не було передбачено). 

В зв’язку із застарілою схемою вимірювання витрати води на підживлення 

тепломережі за допомогою приладів з диференційно- трансформаторною 

схемою, пропонується електрична схема з широким діапазоном обліку 

підживлення тепломережі на базі тепловодолічильника ультразвукового 

Ергомера - 125АВА9а-Ду100/В1/100/ 0,9МПа/100*С/ 

Ст20Ду100/В1/100/0,9МПа/ 100*С/Ст20-RS232/485-C в комплекті з 

витратомірними ділянками Ду100 - 2шт. 

Заміна даних засобів вимірювальної техніки з диференційно- 

трансформаторною схемою на вказані нові дозволить підвищити точність 

вимірювання параметрів витрати, забезпечити якість роботи системи 

комерційного обліку. 
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4.5.9 Закупівля тепловізора (захід був погоджений Міненерговугілля в 

складі Інвестиційної програми на 2017 рік, але його фінансування постановою 

НКРЕ не було передбачено). 

Захід передбачає закупівлю професійного тепловізора testo 875-1i з метою 

проведення контролю роботи електротехнічного обладнання (6 кВ і вище) на 

предмет виявлення точок місцевого нагріву, виявлення недоліків в ізоляції та 

обмурівці теплотехнічного обладнання, а також омплексного енергоаудиту 

будівель і споруд. 

Основні функції тепловізору testo 875-1i: 

- відображення температурних ізотерм з можливістю завдання свого 

кольору для певного температурного діапазону для спрощення 

розпізнавання проблемних місць; 

- спеціальний режим для вимірювання вологості на поверхні і пошуку місць 

з високою вологістю в будівельних конструкціях; 

- лазерний покажчик для точного позначення вимірюваної області в умовах 

недостатньої освітленості; 
- режим виміру «Сонячна енергія»; 

- автоматичне відображення на дисплеї точок з найвищою і найнижчою 

температурою. 
Технічні переваги тепловізору testo 875-1i: 

- Детектор з роздільною здатністю 160х120 пікселів. 

- Висока термочутливість 0,05 оС. 

- Стандартний об'єктив з кутом огляду в 32 градуси. 

- 4 години безперервних вимірювань при повністю зарядженому 

акумуляторі. 

- Запатентована технологія SuperResolution, за допомогою якої кількість 

пікселів на ІЧ фото можна збільшити в 4 рази. 

Реалізація даного заходу дозволить попереджувати розвиток нештатних 

ситуацій при роботі електрообладнання, дозволить покращити перевірку стану 

обмурівки та ізоляції теплотехнічного обладнання. 
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