
VÄRMEBILDER FÖR MASKININSPEKTION/
INDUSTRISÄKERHET

www.flir.com



2



FLIR:s värmekamerasystem 
använder toppmodern 
bildbehandlingsteknik som 
känner av infraröd strålning – 
eller värme. Värmekamerorna 
kan sedan generera en 
synlig bild av målobjektets 
värmeprofil baserat på 
identifierade temperaturskillnader. 
Med hjälp av avancerade 
algoritmer är det även 
möjligt att avläsa korrekta 
temperaturvärden från den 
här bilden. 

Vi designar och tillverkar 
alla kritiska tekniker i våra 
produkter, inklusive sensorer, 
elektronik och objektiv.

Värmekameror för 
maskininspektion
FLIR vet att maskininspektions
miljöer skiljer sig avsevärt från 
andra miljöer där värmekameror 
används. Därför har vi designat 
och utvecklat ett särskilt 
produktsortiment för den här 

typen av tillämpningar på vår 
toppmoderna anläggning som 
ligger i Täby.

Värmebilder för 
automatisering
FLIR:s värmekameror 
passar för en rad olika 
automatiseringstillämpningar 
där flexibilitet och hög 
prestanda är en nödvändighet. 
Noggrannhet, tillförlitlighet, 
känslighet och hög prestanda 
är också viktiga faktorer. Därför 
används FLIR:s värmekameror 
över hela världen för ett flertal 
olika tillämpningar inom 
automatiseringsområdet.

FLIR: VÄRLDSLEDAREN INOM VÄRMEKAMEROR

FLIR Systems Sweden

Produktutveckling

Värmebild av en bilmotor

Inspektion av värmeslingor i en bilruta 
för att hitta defekt elektronik

FLIR är världsledande inom design och tillverkning av värmekamerasystem för ett flertal olika 
kommersiella, industriella och statliga tillämpningar.
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MASKININSPEKTION (KONTINUERLIG ÖVERVAKNING AV 
PRODUKTIONSPROCESSER)
Många olika industrier kan ha nytta av värmekameror för kontinuerlig övervakning av 
produktionen. I vissa fall kan data som hämtas via värmekameran även användas för att 
förbättra produktionsprocessen.

Värmekameror för automatiserade byggnadsinspektioner
Temperaturdata är oerhört viktiga för många tillämpningar, till exempel tillverkning av delar 
och komponenter för elektronikindustrin. Vid en maskininspektion är det möjligt att upptäcka 
produktionsproblem, men inte att känna av temperaturavvikelser. Med hjälp av värmebilder kan 
produktionsspecialister och beslutsfattare få mycket mer information.

Livsmedelsinspektion
Inom livsmedelsindustrin är det mycket viktigt att hålla noggrann koll 
på temperatur och status på känsliga varor under produktion, transport, 
lagring och försäljning. Här krävs verktyg som automatiserar viktiga 
moment på ett sätt som hjälper till att undvika mänskliga fel samtidigt 
som kostnaderna hålls nere.

Kvalitetskontroll av produktionslinje 
i livsmedelsindustrin

Inspektion av avfrostning av 
vindruta

Defekt motstånd identifierat av 
en värmekamera

Värmebild visar flaskor som är över- 
eller underfyllda

Fordonsindustrin
Nya fordon går igenom ett antal individuella och automatiserade tester för 
kvalitetskontroll. Många biltillverkare använder värmekameror för detta. 
Typiska tillämpningar är till exempel inspektion av uppvärmda bakrutor, 
uppvärmda stolar, kontroll av avgassystem, spjäll för luftkonditionering etc.

Elektroniska komponenter 
Att reducera felfrekvensen för elektroniska komponenter är avgörande 
för företag som vill leverera perfekta produkter till sina kunder. Det 
enda sättet att göra detta är att kontrollera varenda produkt, dvs. en 
hundraprocentig kvalitetskontroll.

Förpackning
Värmekameror gör en tydlig skillnad mellan varma och kalla områden. 
Detta i kombination med emissivitetseffekter gör att värmekameror 
ibland kan ”se igenom” plast eller andra material.
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Värmekameror för processkontroll
Kvalitetskontroll och att avgöra om en produkt överensstämmer med specifikationerna till 100 %, om 
den är ”bra eller dålig”, är bara ett steg i hela processen. Värmekameror kan hjälpa till att göra detta − 
och mycket mer. Ofta kan värmekameror ge värdefull information om själva produktionsprocessen. 
Produktionstekniker kan använda den här informationen för att förbättra processen rakt igenom.

Fordonsindustrin
Bilar måste vara lätta och starka. För att båda dessa krav ska uppfyllas 
har moderna bilar ett övre metallager och ett vidhängande undre lager. 
Dessa lager limmas ihop med induktion. Temperaturen måste vara exakt 
rätt för att vidfästningen ska fungera korrekt. För att underlätta processen 
kan FLIR:s värmekameror användas för automatisk feedback under 
arbetets gång.

Denna värmebild visar pågående 
induktionsuppvärmning.

Svart lim på svart plast

Fuktegenskaper i papper

Kontroll av placering av rör i en 
automatiserad svets.

Kontroll av lim
Genomskinligt eller svart lim som appliceras på en svart bakgrund är 
väldigt svårt att se och mäta med en kamera för synligt ljus. FLIR:s 
automatiseringskameror kan dock enkelt indikera om limmet har 
applicerats korrekt, om det finns några luckor och till och med om 
temperaturen ligger inom det tillåtna intervallet.

Fuktegenskaper i papper
Papperskvalitet kan påverkas av variationer i fukthalten. FLIR:s 
värmekameror känner av temperaturskillnader som orsakas av 
fuktvariationer så att pappersbruken kan få bättre kontroll över 
processerna.

Svetsinspektion
Punktsvetsning och linjär svetsning kan inspekteras i realtid med FLIR:s 
värmekameror för automatisering.
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INDUSTRISÄKERHET
Säkerheten är viktig i alla branscher. Det är viktigt att inga olyckor inträffar eller bränder bryter ut 
och att produktionen är igång hela tiden. Värmekameror kan hjälpa till att maximera säkerheten 
och undvika oplanerade driftstopp.

Tillståndsövervakning
Tillståndsövervakning handlar om att identifiera problem innan fel uppstår, så att kostsamma 
stopp kan undvikas i produktionen. Utrustning som ofta övervakas är till exempel hög och 
lågspänningsinstallationer, turbiner, kompressorer och annan elektrisk eller mekanisk utrustning. Ibland 
måste processerna övervakas eftersom avvikelser kan leda till farliga situationer.

Fackelövervakning
Facklor har ofta osynliga flammor som måste övervakas för att kontrollera 
att de gaser som produceras förbränns effektivt. Här kan värmekameror 
med fördel användas.

Värmebild av en fackla

Värmeinspektion av en 
högspänningsinstallation

Varma punkter på skänken 
indikerar potentiella problem

Överbelastad säkring

Övervakning av transformatorstation
Energiföretagen letar efter sätt att hantera sina problem för att säkra 
elleveransen samtidigt som man håller kostnaderna nere. Med FLIR:s 
värmekameror och automatiseringsprogram kan utrustningshaverier 
och säkerhetsbrister identifieras när som helst, dag eller natt, via 
fjärrövervakning.

Övervakning av stålskänkar
Skänkarna på stålverk har begränsad livslängd. I takt med att de slits 
ut eller går sönder på grund av stötar kan dess yttre delar exponeras 
för mycket höga temperaturer. Om detta inte upptäcks i tid kan det 
innebära att de går sönder och att smält metall rinner ut, vilket kan vara 
livshotande för personalen och förödande för utrustningen.

Kontinuerlig övervakning av elektriska/mekaniska installationer
Vissa kritiska elektriska och mekaniska installationer övervakas konstant 
av en värmekamera – dygnet runt. Med en fast monterad värmekamera 
görs detta enkelt, utan regelbundna inspektioner. Alarm kan ställas in för 
aktivering om en viss inställd temperatur överskrids.
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Förebyggande/detektering av brand
En eldsvåda kan förstöra en hel anläggning och dess lager oerhört snabbt. De värden som går förlorade i 
form av förstörda varor under en eldsvåda kan vara enorma och kostnaden för dödsfall i branden går inte 
ens att beräkna. Statistiken visar att tillgångarna som ödeläggs i bränder kraftigt ökar. Värmekameror kan 
hjälpa till att förebygga eller upptäcka brand i ett tidigt stadium.

Förebyggande av lagerbränder
FLIR:s värmekameror ger snabb respons när varma punkter upptäcks. 
Detta är viktigt på alla typer av lager. Genom att varma punkter 
identifieras i tid är det möjligt att undvika lagerbränder.

Kontinuerlig övervakning av ett 
lager

Varma punkter i en hög med träflis

Branddetektering i avfallsbunkrar

En transformator med för hög 
temperatur

Övervakning av ansamlingar av brännbart material 
Vid lagring av vissa material råder större risk för spontanantändning. 
Det är alltid bättre att förebygga än att åtgärda. En värmekamera 
från FLIR kan hjälpa till att maximera säkerheten och upptäcka 
självantändning. Systemet är en kostnadseffektiv lösning för 
kontinuerlig fjärrövervakning av temperaturen. Typiska exempel är 
kolhögar, träflis, malmbruk, gödningsmedel etc.

Övervakning av avfallsbunker
Vid lagring av avfall finns det risk för bränder. Självförbränning, 
värmeutveckling genom tryck, spontana kemiska reaktioner mellan 
avfall och metangas som bildas kan vara tänkbara orsaker till detta. 
Värmekameror kan hjälpa till att förebygga bränder.

Identifiering av varma punkter
Elektriska eller mekaniska installationer brukar ofta bli varma innan 
de går sönder. Ett litet elproblem kan få svåra konsekvenser. Det 
kan inte bara leda till driftstopp, utan även till gnistbildning som leder 
till en farlig eldsvåda. Genom konstant övervakning av elektriska och 
mekaniska installationer kan värmekameror hjälpa till att undvika 
bränder.
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Värmekameror kan illustrera och identifiera gasläckor. Med en kamera för optisk gasdetektering 
är det lätt att söka av installationer på distans eller i områden som är svåra att åt. Kontinuerlig 
övervakning innebär att det är möjligt att direkt få information om farliga eller kostsamma 
gasläckor så att åtgärder omedelbart kan vidtas. 

Offshore och petrokemi
Många kemiska föreningar och gaser är osynliga för blotta ögat, 
men många företag arbetar intensivt med dessa substanser i 
produktionsprocesserna, såväl före och efter som under. En fast 
monterad enhet för gasdetektering kan övervaka kritiska områden dygnet 
runt. Detta kan göras på distans, det går snabbt och – viktigast av allt – 
problem kan identifieras i ett tidigt stadium.

Konstant övervakning av en 
petrokemisk installation för att 
öka säkerheten

KONTINUERLIG GASDETEKTERING (OGI, OPTICAL GAS IMAGING)

Gasläckan syns tydligt på 
värmebilden

Identifierad gasläcka från 
produktionsanläggning

En läckande tryckmätare

Starkt förbättrad effektivitet
Erfarenheten visar att upp till 84 procent av läckorna uppstår i mindre än 
en procent av komponenterna på ett raffinaderi. Detta innebär att dyra 
och tidskrävande verktyg till 99 procent används för att inspektera säkra 
och läckagefria komponenter.

Inspektion av ledningar
Gasläckor kan upptäckas utan kontakt på säkert avstånd och inspektören 
behöver inte exponeras för osynliga och potentiellt skadliga eller 
explosiva kemikalier. Med en kamera för optisk gasdetektering är det lätt 
att söka av viktiga områden som är svåra att komma åt på traditionellt 
sätt. En typisk tillämpning är fjärrinspektion av ledningar.

Skydda miljön
Många gaser har stor potential för global uppvärmning och det finns 
strikta regler för hur företagen ska spåra, dokumentera, åtgärda 
och rapportera läckor av skadliga gasformiga sammansättningar och 
frekvensen för detta.
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PROGRAMVARULÖSNINGAR
Kamerorna i FLIR:s A-serie har en rad program och verktyg som gör det möjligt att maximera 
nyttan av och integrera kamerorna i säkerhets- och automatiseringstillämpningar. Mer information 
om hämtning och uppdatering finns på http://flir.custhelp.com/

GENERELLT
IP Config (endast AX8, A3xx, A6xx, Ax5)
Program för identifiering av nätverkskamera och inställning av IPadress, 
levereras på CDskiva i förpackningen eller hämtas från FLIR Custhelp.

FLIR Tools (endast A3xx, A6xx, Ax5)
FLIR Axxserien värmekameror fungerar effektivt tillsammans med FLIR Tools och används för att visa och 
analysera värmebilder. Inkluderar funktioner som plottar för tid och temperatur. Användare som kräver fler 
funktioner och även vill kunna spela in bilder väljer istället FLIR Tools+.

FÖR MASKININSPEKTION (A315/A615/AX5)
• FLIR GigE Vision-kompatibla SDK:er 

För programutveckling finns en Pleora eBus SDK eller FLIR GEV 
Demo tillgänglig för hämtning från FLIR Custhelp.

• FLIR Camera Player 
Program för initial kameraanslutning och strömmad bildvisning, 
levereras på CDskiva i förpackningen eller hämtas från FLIR 
Custhelp.

• GigE Vision- och GenICam-kompatibel 
Kamerastandard för maskininspektion stöds i många 
bildbehandlingsprogram från tredje part.

FÖR INDUSTRISÄKERHET (AX8/A310/A310 PT/A310 F)
• FLIR IR Monitor (A310, A310f utan Nexus) 

Program för initial kameraanslutning och kontroll och inställning av interna funktioner, med stöd för 
upp till 9 kameror samtidigt. Programmet levereras på CDskiva i förpackningen eller hämtas från FLIR 
Custhelp.

• Inbyggd webbserver (AX8, A310) 
Enkel inbyggd kamerakontroll och bildvisning, anslut via http://”kamerans IPadress” i en webbläsare 
eller via programmet IP Config. AX8 webbgränssnitt är ett komplett gränssnitt för inställning och 
kontroll av kameran.

• Ethernet/IP eller Modbus TCP (AX8, A310) 
Industriella fältbussprotokoll som gör att analys, alarm och kamerakontroll kan delas till PLC. 
Funktionen är alltid aktiv på kameran A310.

• ThermoVision SDK (A310) 
En ActiveXkomponent som möjliggör kamerakontroll och bildhämtning och omvandling, köps 
separat. 

• FLIR Sensors Manager (A310pt, A310f med Nexus) 
Hantera och kontrollera kamerorna A310 f och A310 pt i ett TCP/IPnätverk.
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TILLBEHÖRSLÖSNINGAR

Saker förändras snabbt 
idag och kraven på kapital-
investeringarna kan variera 
från år till år eller från projekt 
till projekt. Saker som är 
oumbärliga idag kan vara 
helt överflödiga imorgon. 
Därför är det viktigt att den 
utrustning som du investerar 
i är tillräckligt flexibel för 
att uppfylla de dynamiska 
kraven i dina tillämpningar. 

Ingen annan IRkamera
tillverkare erbjuder ett bredare 
sortiment med tillbehör än FLIR 
Systems.
Optik – FLIR har rätt optik 
för din tillämpning, från 
mikroskopoptik ned till 3 μm 
till 1 meter teleskop.
Fästen och stativ – FLIR 
har flera alternativ för 
montering av kamerasystem, 
inklusive trebenta stativ och 
mikroskopstativ.

Kablar och kopplingar –  
Fiberoptikkonverterare, 
fiberkablar, förlängningar och 
PCkort för kameralänk är 
bara några av de tillbehör som 
FLIR erbjuder för att hjälpa dig 
att uppfylla kraven i alla dina 
tillämpningar.

EFTERFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

FLIR konstruerar och tillverkar 
sina kameror inifrån och ut, 
vilket gör att de snabbt kan 
felsöka och serva alla delar av 
sina kamerasystem.
FLIR Systems erbjuder olika 
typer av serviceavtal. Ett 
serviceavtal innebär att du 
slipper oförutsedda utgifter 
om någonting skulle hända 
med din värmekamera efter 
att garantitiden har gått ut. I 
vissa serviceavtal finns till och 
med en garanti för att du får en 
ersättningskamera om så krävs.

På FLIR krävs det mer än att bara sälja en värmekamera för att bygga upp en relation med en 
kund. När kameran har levererats finns FLIR där för att hjälpa till att uppfylla dina behov.
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ETT FULLSTÄNDIGT PRODUKTSORTIMENT FÖR DE ALLRA MEST
KRÄVANDE FOU-TILLÄMPNINGARNA

FLIR Systems är verksamma 
på alla marknader där 
värmeteknik används i 
olika tillämpningar. Det 
kan röra sig om kontaktfri 
temperaturmätning som 
tillståndsövervakning, 
automatisering eller 
brandbekämpning eller 
mörkertillämpningar inom 
säkerhet eller sjöfart. Oavsett 

vilket har FLIR Systems ett 
komplett kamerasortiment 
som uppfyller användarnas 
behov fullt ut.

Detsamma gäller maskin
inspektion. FLIR Systems 
har rätt värmekamera för dig, 
oavsett om du ska övervaka 
produktionsprocesser, 
hantera kontinuerlig 

tillståndsövervakning i 
en transformatorstation, 
arbeta med brandskydd eller 
övervaka installationer för att 
identifiera läckor.

Om du vill veta mer om 
produkternas tekniska 
specifikationer hänvisar vi 
till vår webbplats eller våra 
produktblad.

FLIR A310 ptFLIR A310 f FLIR A6604

FLIR A65 / A35 / A15 / A5FLIR AX8 FLIR A310 ex

FLIR G300 aFLIR A310 FLIR A615

FLIR FC-Series R
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Auktoriserad FLIR-återförsäljare:

Specifikationerna kan förändras utan förvarning. 
©Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Den bild som visas är eventuellt inte representativ för 
den faktiska upplösningen på kameran som visas. Bilder endast för illustration. (Created 08/14)  AUT_021_EN
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