
Innovation in Tools

IR-Warmtebeeldanalyse
Eenvoudig fouten herkennen!

Efficient lokaliseren en analyseren! 

Mogelijk met ThermoCamera-Vision en 

ThermoCamera-Vision XP



5,2°C

26,3°C

25,1°C

60,7°C

Probleemoplosser voor tal van toepassingsgebieden

Bouw en isolatie
   Herkennen van slechte en verkeerde isolatie
   Controle van de optimale uitvoering tijdens de bouwfase 
   Lokaliseren van bouwgebreken en -schade
   Uitvoeren van doelgerichte reparaties –  
kostenvermindering en tijdsbesparing

   Controle van de droging van een gebouw

Energiebesparingen
   Opsporen van energieverliezen  
bijv. bij ramen en deuren, rolluikkasten,  
gebrekkige dakconstructies enz. 

    Vermindering van de energiekosten
   Ontdekken van luchtstromen

 

Verwarmings-, ventilatie-  
en airco-installaties
   Optimale analyse en instelling  

van de installaties
   Vermijding van een slecht ruimte- 

klimaat door onjuiste functie
   Lokaliseren van lekkages in de vloerverwarming
   Opsporen van defecte buisleidingen
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22,4°C

63,7°C

19,5°C

65,3°C

Vocht
   Vermijden en minimaliseren van gevaarlijke schimmelvorming
   Lokaliseren van vocht in slecht geventileerde ruimten,  

in wanden enz.
   Opsporen van verborgen vochtplekken, ook in niet zichtbare gedeelten 
   Herkennen van condensatievocht
   Lokaliseren van warmtebruggen

Industriële toepassingen
   Controleren van productie-installaties
   Verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid  

van machines en ovens
   Vinden van verborgen fouten, bijv. defecte kabels
   Controles tijdens de productie ter vermijding  
van onderbrekingen

Elektrotechniek
  Lokaliseren van gebreken in elektrische installaties
   Controleren van stroomaansluitingen,  
zekeringen enz.

   Minimaliseren van te hoge temperaturen en  
het daarmee verbonden brandgevaar

   Waarborgen van de optimale werking van  
zonne-installaties   



ThermoCamera-Vision en ThermoCamera-Vision XP

LED-verlichting

Camera

Laseruitlaat

Infrarood- 
cameralens

Focusseerbaar 
objectief

Schacht  
links en rechts

video-uitgang,  
USB-interface, 

aansluiting microfoon/koptelefoon,
ingang net-/laadtoestel en 

sleuf micro SD-kaart 

Accuvakje

extern laadstation 
en extra accu

Ontspanner /  
opname

Directe toetsen

3,5“ TFT-kleurendisplay / touchscreen
Het grote, 3,5“ kleurendisplay met hoge resolutie  
en touchscreen maakt een exacte analyse ter plekke 
mogelijk en vereenvoudigt de directe bediening.

Projectorhoes  
met zonneklep

1/4”-statiefaansluiting

ThermoCamera-Vision 082.085A 4 021563 684458 1 

ThermoCamera-Vision XP 082.088A 4 021563 688210 1

ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE 

Inclusief: 
2 Li-Ion accupaks met extern laadstation, USB-kabel, video-/audioverbindingskabel,  
microfoon/koptelefoon, QuickReporting-Software, 4 GB micro-SD-kaart met adapter,  
1/4”-statiefaansluiting, projectorhoes met zonneklep, slagvaste professionele draagkoffer
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Standard

Benutzerdef.

ONE
S E T T I N G
TOUCH

1/4“

27,1°C

46,3°C

5,2°C

26,3°C

20,3°C

58,6°C

PRODUCTIVITY TOOLS 
Top-features van de IR-camera‘s *

QuickRange-Setup

   Optimale instelling van het meet- 
bereik door ‚Direct‘-toets

   Snelle actualisering van het tempera-
tuurbereik bij hernieuwde selectie – 
zonder onderbreking van de meting

CustomApps

   Configuratie van geoptimaliseerde 
voorbeelden (app‘s) voor individuele 
toepassingen

   Eenvoudige en snelle aanpassing 
van standaardsituaties 

   Veilige bediening 
   Tijdsbesparing daar onnodige instel-

lingen aan de camera bij vergelijkbare 
meetsituaties komen te vervallen

CustomColorPalette

   Aanleggen van eigen kleuren- 
paletten 

   Snelle en veilige invoer van  
complexe voorinstellingen

   Contrastgeoptimaliseerde kleuren- 
paletten voor een verbeterde  
kwaliteit van de weergave

ARTIKEL ARTIKELNR

FixPod 155 cm 090.132A

EAN-CODE VE

4 021563 678990 4

Optioneel toebehoren FixPod 155 cm: 
3-weg-statiefkop, opdraaibaar midden- 
kolom 30 cm, meervoudig uittrekbare  
statiefpoten, rubber-stalen punten voor  
verschillende ondergronden

* door meegeleverde  
 QuickReporting-Software

Krachtige technologie:

Een focusseerbaar wisselobjectief
zorgt voor gedetailleerde en 
exacte beeldanalyses op verschil-
lende meetafstanden.

Een hogesnelheidsinfraroodsensor 
met 50 fps maakt de analyse van 
snelle en dynamische processen 
mogelijk.

Met de doellaser zijn op de  
punt nauwkeurige metingen met 
exactere resultaten mogelijk.

De ingebouwde LED-objectver-
lichting vereenvoudigt doel- 
gerichte metingen ook in donkere 
omgevingen.

Beeld-in-beeld:
infrarood-/digitaal beeld

Infraroodbeeld met
dynamische temperatuurcurve

MIX-beeld: overlay infrarood-/
digitaal beeld met isothermfunctie

Isothermfunctie:
Met de isothermfunctie kunnen bijzonder 
relevante temperatuurbereiken zichtbaar worden 
gemaakt. Bij de vervulling van de tevoren ingestelde 
parametervoorwaarde wordt het temperatuur- 
bereik dienovereenkomstig gekleurd.



Technische gegevens

IR-SENSOR
160 x 120 pixels resolutie,  
ongekoelde microbolometer,  
8-14 µm

IR-OPTIEK

Germanium-wisselobjectief,  
33° x 24° zichtveld (FOV), 
3,33 mrad ruimtelijke  
resolutie (IFOV), 
handmatige focus, 0,3 m min.

THERMISCHE  
GEVOELIGHEID

0,08°C

NAUWKEURIGHEID ± 2°C of ± 2% van de meetwaarde

MEETBEREIK -20°C … 150°C / 0°C … 400°C

DISPLAY 3,5“ TFT-kleurendisplay met touchscreen

BEELDMODI Infrarood beeld, digitaal beeld, beeld-in-beeld, MIX-beeld

BEELDFUNCTIE 1-2x digitale zoom, rotatie 0° - 360°, in stappen van 1°

DIGITALE CAMERA Resolutie: 640 x 480 pixels

FORMAAT
JPEG-formaat, max. 640 x 480 pixels,
MPEG-4 standaard, 640 x 480 pixels, 30fps

GEHEUGENFUNCTIE Micro-SD-kaartstation tot 16 GB

MEET- EN  
ANALYSEFUNCTIE

Uitgebreide real-time-analyse: 
3 meetpunten, 2 meetlijnen (hor./vert.),
3 meetoppervlakken (met min/max/avg-berekening); 
Automatische kenmerking van hete/koude  
punten en isothermfunctie

LED LED-wit, objectverlichting

DOELLASER Laserklasse 2 < 1 mW, 635-650 nm

AANSLUITINGEN USB, micro-SD, video, audio, microfoon/koptelefoon

BESCHERMINGS- 
KLASSE

IP65, valtest 2 m, stoot 25 g (IEC60068-2-29), 
trilling 2 g (IEC60068-2-6)

VOEDING /  
BEDRIJFSDUUR

Li-Ion-accupak 7,4V / 2,7Ah /  
ca. 3-4 uur per accu

AFMETINGEN 243 mm x 103 mm x 160 mm

GEWICHT 920 g (incl. accupak)

ThermoCamera-Vision ThermoCamera-Vision XP

384 x 288 pixels resolutie,  
ongekoelde microbolometer, 
8-14 µm

Germanium-wisselobjectief,  
37° x 28° zichtveld (FOV), 
1,67 mrad ruimtelijke  
resolutie (IFOV), 
handmatige focus, 0,3 m min.

0,06°C
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Software

QUICK 
REPORTING-SOFTWARE 
Software voor snelle en 
eenvoudige meetanalyses

Met de bijgeleverde software is het mogelijk om  
de opgenomen gegevens naar de PC over te dragen  
voor verdere bewerking en documentatie.  
En wel zonder veel moeite in slechts vier stappen! 

1. CD in het station plaatsen 
2. Software installeren  
3.  USB-kabel op de camera en  

op de computer aansluiten
4. Software starten

Het is niet nodig om een besturingsprogramma te installeren.  
De software functioneert onder Windows XP / 7 en 8.

Na de overdracht van de beelden en de complete 
meetwaarden naar de software, kunnen de  
analyseberichten volgens de eigen voorkeuren 
worden opgemaakt. Talrijke functies bieden  
daarbij verschillende mogelijkheden:

   Latere analyses van afzonderlijke meetpunten 
en de horizontale en verticale temperatuurcurve

   Documentatie van thermo- en digitale beelden 
   Latere toepassing van de MIX-beeldfunctie  

met isothermfunctie 
   Daaropvolgende selectie en verandering van  

het kleurenpalet
   Veranderingen van het temperatuurbereik 

bijv. van level en span

De software is uiterst gebruikersvriendelijk 
en voor iedereen moeiteloos te begrijpen. 
Informatie over het trainingsprogramma 
Thermografie staat op de achterzijde vermeld.

DATA-LOGGING 
In periodieke intervallen kunnen beelden worden opgenomen en vervolgens voor de verdere  
analyse worden overgedragen naar de PC.

ONLINE-UPDATE-FUNCTIE 
Voor geregistreerde gebruikers worden online kosteloze updates van de QuickReporting-Software  
ter beschikking gesteld om de opmaak van analyseberichten nog eens te kunnen optimaliseren.

PDF-export van een opgemaakt  
analysebericht

Bedienscherm QuickReporting-Software

Voorbeeld van een  
analysebericht
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20YEARS  MORE THAN

COMPETENCE

Handelaar
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Toepassing en praktijk

Professionele instructie Thermogra�e

Laserliner biedt u een professionele, individuele product-  

camera optimale analyseresultaten kunt behalen.  
Deze training bevat:

    Theoretische training in alle functies en  
mogelijke toepassingen van de camera

    Tal van praktische oefeningen die u op  
dagelijkse situaties kunt toepassen

Bovendien adviseren wij een verdere training voor de  
veilige omgang met de QuickReporting-Software:
    Installatie van de software en het aansluiten van  

de camera op de PC
   Analyse van de tevoren opgenomen gegevens met  

behulp van de software

Natuurlijk gaan wij ook graag in op uw individuele  
toepassingsvereisten zodat u optimaal bent voorbereid! 

Wij geven u ook  
graag persoonlijk  
advies!

Toepassingsgebieden

Telefoon: +31 (0)475 - 49 83 00

Bezoek- en postadres:
Biesstraat 59
6093 AC Heythuysen

Telefoon: 
+31 (0)475 - 49 83 00

Openingstijden:
Ma. tot vr.   8:00 - 17.30 uur
Za.           8.30 - 12.30 uur


