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12 saker att tänka på innan du köper en värmekamera

När du köper en värmekamera gör du en stor investering. Även om priserna har 
sjunkit dramatiskt under de senaste åren, ska du se till att du får det mesta möjliga 
för dina pengar och att du väljer en kamera som kommer att fungera för dig under 
lång tid. Kanske är det kostnaden som styr, eller så är det specifika funktioner som 
är avgörande för ditt val av värmekamera.  Oavsett vilken kamera du väljer ska 
den naturligtvis erbjuda kvalitet och pålitlighet, tillsammans med utmärkt teknisk 
support och service.

Det finns många varianter av värmekameror, allt från extremt prisvärda 
kompaktmodeller till specialiserade HD-kameror för forskning och utveckling. 
Att hitta rätt modell för dina behov kan verka svårt. Så tillsammans med de tolv 
punkterna i det här häftet är det en god idé att definiera vad du ska använda kameran 
till och i vilka arbetsmiljöer du kommer att utföra inspektioner. Fundera också över 
vart IR-tekniken verkar vara på väg och vad det kan betyda för din verksamhet. 
Med andra ord, tänk bortom dina nuvarande behov för att se till att du har gjort ditt 
bästa för att investera i en värmekamera som du kommer att ha glädje av länge. 

Om din specialitet är husbesiktning, kanske det räcker med en enkel, billigare 
kompakt värmekamera för att upptäcka bristande isolering, brister i fasaden och 
läckande fönster.  Om du är en energiexpert, kanske du vill ha en mer avancerad 
modell som hjälper dig att skapa professionella, anpassade rapporter, eller 
en kamera som gör det möjligt att skicka bilder via en Wi-Fi-enhet för att visa 
förbättringsområden. Kanske behöver du värmebilder med högre upplösning 
för att skapa en stark marknadsföringskampanj för dina tjänster. Eller så är 
du en reparations- eller VVS-entreprenör som behöver en kamera som länkar 
till fuktmätdata för att bättre kvantifiera omfattningen av skador eller spåra 
kondensproblem och läckande kylmedel.

Personal inom förebyggande underhåll har också en mängd olika behov som avgör 
vilken typ av värmekamera de bör välja. En reparatör kanske bara behöver en enkel 
kompakt kamera för att göra en säkerhetskontroll av strömförande utrustning innan 
reparation eller för att snabbt inspektera kopplingarna. Någon annan i arbetslaget 
kanske behöver en högupplöst värmekamera för att skanna transformatorstationer 
och kraftledningar från ett säkert avstånd samt samla detaljerade och noggranna 
temperaturmätningar. Underhållstekniker och elektriker kan dra nytta av en kamera 
med flexibel ergonomi, så att de kan använda den bekvämt t.ex. runt skarpa hörn, 
bakom motorer eller rakt uppåtvänd för inspektion över huvudhöjd. 

Det finns med andra ord en mängd olika applikationer, funktioner och andra 
faktorer att beakta. Med hjälp av de "12 saker" som finns på de följande sidorna och 
din egen lista över behov kan du fatta ett mer välgrundat beslut innan du köper en 
värmekamera. Självklart är vi på FLIR alltid tillgängliga för att svara på eventuella 
frågor och hjälpa dig genom processen. 

Vi vill att du ska lyckas och vi backar upp detta åtagande med nästan 50 års 
erfarenhet av värmekameror – en viktig faktor.
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Som världens ledande tillverkare av värmekameror och med ITC, världens största 
IR-utbildningsorganisation, vet vi en hel del om värmekameror och du kan därför 
lita på att den här informationen hjälper dig att göra rätt val.

Om du har en fråga om det som presenteras här, eller vill ta reda på mer information 
om vilken värmekamera som är bäst för dig, är du välkommen att skicka ett mail 
till oss på flir@flir.com.

Observera att termen "IR-kamera" används parallellt med "värmekamera".
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#1: Köp en värmekamera med den högsta 
detektorupplösning/bildkvalitet som din 
budget tillåter.

De flesta värmekameror har färre pixlar än kameror 
för synligt ljus, så tänk noga på detektorupplösningen. 
Värmekameror med högre upplösning kan mäta 
temperatur på mindre objekt på längre avstånd och 
skapa skarpare värmebilder, som tillsammans ger mer 
exakta och tillförlitliga mått.

Tänk även på skillnaden mellan detektorn och 
skärmupplösningen. Vissa tillverkare skryter om en 
högupplöst LCD och döljer sin lågupplösta detektor 
när det i själva verket är detektorupplösningen som 
betyder mest.

Till exempel kan LCD-upplösningen vara på 640 
× 480, med möjlighet att visa 307 200 pixlar i 
bildinnehållet. Men om IR-detektorns pixelupplösning 
enbart är 160 × 120 (19 200) pixlar, gör den högre 
skärmupplösningen absolut ingenting, eftersom 
kvaliteten på värmebilden och dess mätdata alltid 
bestäms av detektorupplösningen.

Värmebilder med högre upplösning ger inte bara 
mer exakta kvantitativa resultat, de kan vara mycket 
effektiva när det gäller att visa resultat med fler 
detaljer för kunder, arbetsledare, reparationspersonal 
och försäkringsbolag, vilket kan bidra till att underlätta 
beslutsprocessen för förbättringar och reparationer. 
Överlägsen IR-bildkvalitet är också värdefull för att 
skapa tydligare rapporter och för att marknadsföra 
dina tjänster.

640 × 480 pixlar

320 × 240 pixlar

80 × 60 pixlar

160 × 120 pixlar



4 12 saker att tänka på innan du köper en värmekamera

#2: Behöver du presentera resultaten för andra? Då kan du 
behöva en värmekamera med inbyggd visuell kamera, lampa och 
laserpekare.

Det finns ingen anledning att bära med sig separat utrustning för att ta bilder 
när många prisvärda IR-kameror nu har en inbyggd digitalkamera som tar bilder 
med synligt ljus och värmebilder samtidigt. Digitala bilder som motsvarar dina 
IR-bilder hjälper dig att ytterligare dokumentera ett problem och informera 
beslutsfattarna om exakt var det finns. Så, om din kund eller handledare behöver 
se en omfattande rapport, ska du definitivt ha en värmekamera med den här 
funktionen. Och se till att den har en integrerad lampa som även fungerar som en 
ficklampa för att lysa upp mörka områden.  

Inbyggda laserpekare är också ovärderliga, särskilt för att avgöra exakt var 
mätobjektet befinner sig när du tittar på komponenter med liknande utseende eller 
för att hitta exakta delar av strömförande elektrisk utrustning där du behöver hålla 
avståndet. Lasermarkören visas också tydligt på den vanliga digitala bilden som 
en tillförlitlig referens. Den visas också på värmebilden samt på värmekamerans 
display så att du kan vara säker på att du har fångat all nödvändig information.

Den inbyggda LED-lampan lyser upp 
mörka områden för bättre digitala 
bilder och ökad säkerhet.

Laserpekaren markerar mätobjektet för 
vanliga digitala referensbilder.
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#3: Välj en kamera som ger exakta och repeterbara resultat.

Med värmekameror kan du inte bara se skillnaderna i värme, du kan även mäta dessa 
skillnader, vilket innebär att mätnoggrannheten och påliligheten i mätningarna är 
viktiga faktorer när du väljer värmekamera.

För bästa resultat ska du leta efter en värmekamera som har eller överskrider 
en noggrannhet på ± 2 % (eller 3,6 

°F). Alla FLIR-kameror har denna 
minimistandard, som möjligörs av 
företagets förmåga att tillverka sina egna 
värmekameradetektorer.

Men det är inte det enda kriteriet. För 
att producera korrekta och repeterbara 
resultat bör din värmekamera ha verktyg 
för att ange både "emissivitet" och 

"värden för reflekterad temperatur".

En IR-kamera som ger dig ett enkelt 
sätt att mata in och justera båda dessa 
parametrar kommer att producera de 
noggranna temperaturmätningar du 
behöver på fältet för att fatta det bästa 
beslutet.

Annan användbar diagnostik är flera 
flyttbara mätpunkter och mätareor 
för att isolera och kommentera 
temperaturmätningar som kan sparas 
som radiometriska data och integreras i 
resultaten för rapporter.

Ju mer erfaren du blir av att arbeta med 
värmekameran ju viktigare blir dessa 
funktioner. Men innan du går vidare 
med ditt köpbeslut tar du reda på om 
värmekameran du gillar har dessa 
funktioner.
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#4: Leta efter en IR-kamera som lagrar bilder i ett standardformat 
så att bilderna kan skickas vidare och öppnas i många program.

Många värmekameror lagrar bilder i ett eget format som endast kan läsas och 
analyseras med specialiserad programvara. Andra har en tillvalsfunktion för 
JPEG-lagring som saknar temperaturinformation. FLIR, å andra sidan, erbjuder 
en standard-JPEG med fullständig temperaturanalys inbäddad. Detta gör att 
du kan e-posta IR-bilder till dina kunder eller kollegor utan att förlora denna 
viktiga information. Radiometriska JPEG-bilder kan också importeras från Wi-
Fi-kompatibla kameror för att välja mobila enheter med hjälp av appar som ger 
ytterligare bildredigering, analys och delning. När allt kommer omkring ska du inte 
slösa tid på att konvertera bilder. Begär en demo från din leverantör och be dem 
visa dig hur kameran du funderar på kommer att överföra JPEG utan en massa 
extra steg. 

Titta även efter värmekameror som gör att du kan strömma MPEG 4-video via USB 
till datorer och bildskärmar. Detta är särskilt användbart för att fånga dynamisk 
termisk aktivitet där värme och kyla sker snabbt och för inspelning av motordriven 
utrustning eller processer i rörelse. Vissa kameror har kompositvideo ut för kablage 
till digital inspelningsutrustning, medan andra har HDMI-utgångar. Nya mobila 
applikationer, som tillåter strömmande video via Wi-Fi, har också utvecklats. Alla 
dessa funktioner hjälper dig att dela resultaten mer effektivt och förbättra dina IR-
inspektioner och rapporter.
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#5: Överväg mervärdet av en IR-kamera som länkar till Bluetooth-
aktiverade mätinstrument för att komplettera med information 
om elektrisk belastning och fuktnivåer.

Nya test- och mätverktyg som FLIR MeterLink-produkter gör nu att vissa värmekameror 
kan mäta mer än temperaturen för att fullt ut kvantifiera allvarlighetsgraden för 
fuktskador och el-problem. Dessa fukt- och tångamperemätare överför viktiga 
diagnostiska data som luftfuktighet, strömstyrka, spänning och motstånd direkt till 
kameran. Data läggs automatiskt till värmebilden och bäddas in i den radiometriska 
JPEG-filen som stöd för resultaten. Detta ger extremt värdefull information som 
hjälper dig att avgöra hur akut ett problem är och besluta om den bästa lösningen.
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#6: Nya Wi-Fi-appar för mobila enheter gör det enklare att 
dela värmebilder och temperaturdata. Välj en kamera som är 
kompatibel med denna ledande teknik.

FLIR E-serien och T-serien går att ansluta via Wi-Fi till smartphones och surfplattor. 
Med den unika FLIR Tools Mobile-appen kan användare importera IR-bilder till en 
mobil enhet för  analys, rapportgenerering och delning direkt på plats. Fördelen 
med att kunna skicka värmebilder och IR-inspektionsrapporter trådlöst från en 
del av en anläggning till en annan eller via e-post från fältet är enorm när tiden 
är knapp. Appen tillåter också live-strömning av video så att kunder och kolleger 
kan visa inspektioner på ett säkert, bekvämt avstånd.  Med FLIR Tools Mobile kan 
användarna också fjärrstyra många huvudfunktioner i T-seriens kameror som 
fokus, nivå (level) och spann (span) eller lägga till temperaturmätverktyg. Detta 
kommer väl till pass när det är nödvändigt att ställa kameran på ett stativ för 
övervakning av utrustning över tid, till exempel.
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#7: Se till att du får en kamera med de 
ergonomiska egenskaper som passar ditt 
arbetssätt.

Kamerans vikt kan vara en betydande faktor om du ska 
använda den ofta eller under längre tidsperioder. En lättare 
värmekamera minskar belastningen på axeln och ryggen 
under långa inspektioner. Ett brett urval av små, lätta 
och kompakta värmekameror som ryms i verktygslådor, 
verktygsbälten och bärväskor finns till förvånansvärt 
överkomliga priser.

Vissa modeller, som FLIR T-serien, har objektivsystem 
som lutar längs en 120-gradersaxel så att användarna kan 
hålla bildskärmen bekvämt framför sig medan det optiska 
blocket roteras rakt uppåt eller nedåt för att skanna mål 
som är svåra att nå – perfekt för en dag fylld av inspektioner 
av kanalföringar i taket, kontroller bakom motorer, under 
arbetsstationer och i andra krävande vinklar.

En annan viktig sak att tänka på är hur lätt det är att syra 
kameran. Har den specifika knappar, direktåtkomstmenyer 
eller båda delar? Ett par extra enkla knappar som är intuitivt 
placerade kan faktiskt göra kameran lättare att använda i 
stället för att man förlitar sig på en knapp för att gå igenom 
menyalternativen. Vissa kameror erbjuder integrerade 
pekskärmar som ett annat smidigt sätt att få tillgång till 
funktioner och egenskaper, inklusive text och skisser.

Se även till att kameran är utrustad med åtminstone två 
batterier (Litium-ion eller bättre) som snabbt och enkelt 
kan bytas ute på fältet så att du kan fortsätta att arbeta på 
ett effektivt sätt.
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#8: MSX värmebildförbättring och Picture-in-Picture (PiP) gör 
att du kan kombinera värmebilder och bilder med synligt ljus för 
att skapa rapporter som är lättare att förstå.

MSX ®  lägger direkt till detaljer från den vanliga visuella bilden. som siffror, 
etiketter, skyltar och struktur, i värmebilden utan att påverka informationen i IR-
bilden. Denna integrerade, FLIR-realtidsfunktion gör det mycket lättare att direkt 
se var värmeproblemet finns. PiP är ett annat integrerat läge som kan användas 
för tydligare dokumentation. Med denna funktion kan en värmebild fällas in över 
dess motsvarande bild tagen med den visuella digitalkameran. Båda valen bidrar 
till att bättre kommunicera placeringen av ett problem för kunder, kolleger och 
reparationspersonal.

Bild-i-bild (PiP)

Utan MSX

Utan MSX

Läsbara 
siffror

Fler 
detaljer

Fler 
detaljer

Med MSX

Med MSX
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#9: Alla rapporteringsprogram är inte likadana: Var noga med att 
prova produkten först så att du hittar en programvara som är 
rätt för dig.

Rapporteringen är ett oumbärligt inslag i ett IR-inspektionsprogram eller för 
konsultverksamheten.  Kunder, alltifrån ägare av privatbostäder till storföretag, 
kräver dokumentation av dina resultat. Värmebilder och rapportdata kan vara 
en viktig del i ett brett spektrum av applikationer: energibesiktningar, elektriska 
inspektioner, gasdetektering, klimatskalanalyser och program för förebyggande 
underhåll. De används ofta för att initiera försäkringsanspråk och styrka 
reparationsbehov.

Idag levereras de flesta värmekameror med fri programvara som gör att du 
kan utföra grundläggande bildanalys och skapa enkla rapporter. Avancerad 
programvara för mer djupgående analys och anpassningsbara rapporter finns 
också, så att du kan dra full nytta av kamerans möjligheter och funktioner. FLIR 
Tools+, till exempel, gör det möjligt att skapa radiometriska JPEG-panoramabilder 
horisontellt eller vertikalt genom att fästa samman överlappande bilder av ett 
motiv. 

Med vissa FLIR-värmekameror kan du skapa rapporter direkt i kameran och/
eller med hjälp av en app på mobila enheter som är anslutna till Wi-Fi-aktiverade 
kameror. IR-analysprogram kan utföra en rad uppgifter från enkla platsmätningar 
till anpassade radiometriska kalibreringar. FLIR och tredjepartsleverantörer erbjuder 
också programvarupaket som utformats för en rad specifika tillämpningar – från 
byggnadsinspektion till avancerad forskning och utveckling. Titta närmare på 
dessa skräddarsydda program för att se vad som passar bäst för ditt företag. 
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#10: Välj en värmekamera med ett brett temperaturintervall 
så att du kan mäta omgivningstemperaturer och platser med 
höga temperaturer på samma bild.

En kameras temperaturintervall och känslighet är också viktiga faktorer. 
Intervallet anger vilka lägsta och högsta temperaturer kameran kan 
mäta (-4 °F till 2192 °F är ett typiskt exempel). Välj en IR-kamera med ett 
temperaturintervall som är tillräckligt brett för att fånga alla temperaturer 
hos föremålen eller motiven du vanligtvis stöter på.

Känsligheten hjälper dig hitta den minsta temperaturskillnaden mellan två 
objekt som kameran kan urskilja (0,045 °C till exempel). Ju känsligare detektor, 
desto mer subtila detaljer kommer du att kunna se, vilket kan vara särskilt 
användbart när du söker efter inträngande fukt och andra värmeproblem 
med små temperaturvariationer. 

#11: Sök efter kameror med ett omfattande utökat 
garantiprogram för att skydda din investering under lång tid.

Seriösa värmekameratillverkare vill säkerställa att din värmekamera kommer 
att tjäna dig väl under många år. Därför erbjuder vissa förlängda garantier. 
Program som FLIR:s 2-5-10-garanti, till exempel, går ett steg längre och 
erbjuder två års täckning på delar och arbete, fem på sina utbytbara batterier 
och tio på IR-detektorn. Oavsett vilken kamera du väljer ska du se till att den 
har en solid garanti som ger dig trygghet.
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#12: Se till att din investering i en värmekamera backas upp av 
en stark tillverkare som kommer att ge fortsatt teknisk support 
och utbildning.

Kvaliteten på kundservice och omfattningen 
av den tekniska support som erbjuds bör vara 
en integrerad del av ditt beslut om vilken 
värmekamera du ska köpa.

FLIR är inte bara världens ledande tillverkare av 
värmekameror för kommersiella tillämpningar, 
utan även grundaren av ITC, världens största IR-

utbildningscenter. Få ut mesta möjliga av din investering, stärk din karriär och öka 
ditt värde inom din organisation med en ackrediterad certifiering.

Professionella fotografer får omfattande utbildning och det syns på deras arbete. 
Detsamma gäller för din verksamhet som termograför och ITC kan hjälpa dig. En 
Infrared Training Center-certifiering är ett skriftligt bevis på dina kunskaper i att 
använda din kamera och tolka värmeinformationen som tillhandahålls. 

Kom på utbildning i vårt center, lokalt på någon av våra regionala kurser eller på 
din anläggning med vår på plats-service. Dra även nytta av onlineutbildningen.



14 12 saker att tänka på innan du köper en värmekamera

"Tio saker som din utbildningsorganisation måste ha"

1. Erkänd certifiering
ITC-certifieringen sätter standarden inom termografiindustrin. Utbildningsmålen, 
öppettiderna och ett skriftligt prov på ITC:s nivå I-kurs baseras på de krav som 
anges av ANSI/ASNT CP-105 och CP-189 från American Society for Non-Destructive 
Testing. Elever som slutför utbildningskursen får ett IR-termograficertifikat på nivå 
I och ett ID-kort.

2. Oklanderligt rykte världen över
ITC är världsledande inom IR-termografiutbildning. Vi anordnar hundratals IR-
termografikurser varje år och certifierar tusentals termograförer.  ITC Global 
Operations implementerar utbildningsverktyg, program och certifiering för länder 
i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Latinamerika. ITC 
levererar program på lokala språk i över trettio länder och är kända över hela 
världen som den ledande utbildningsorganisationen inom termografi. 

3. Praktiska övningar
ITC-utbildningen inkluderar omfattande praktiska övningar och workshops som 
syftar till att engagera eleven samtidigt som principerna för termografi som ingår 
i materialet förstärks. Vi tar fältet till våra applikationslabb, oavsett om det är i 
vårt ITC-klassrum, på regionala sessioner eller på plats där du befinner dig. Det är 
under dessa övningar som deltagarna får lära sig hur man får ut mesta möjliga av 
en värmekamera och får upptäcka dess verkliga värde och möjligheter.

4. Högst kvalificerade instruktörerna i världen
ITC har fler ASNT Level III- och BINDT Category 3-certifierade termograförer i sin 
personal än någon annan utbildningsorganisation i världen. Sammantaget ger våra 
instruktörer ITC mer än tio årtionden av praktisk termografierfarenhet kombinerat 
med en fördjupad kunskap om IR-vetenskap. 

5. Den bästa IR-utbildningen oavsett var du är
Oavsett om du tränar på vårt campus i Nashua, USA, på regionala kurser, på din 
anläggning eller på någon av våra platser över hela världen, har du tillgång till 
ITC:s ledande personal, resurser och teknik. Med över 150 unika utbildningsdatum 
och platser årligen bara i USA ger ITC massor av utbildningsmöjligheter på 
lätttillgängliga platser som kan bidra till att minimera resekostnaderna.  Vi erbjuder 
även onlineutbildning med självbetjäning.

6. Utbildning av högsta kvalitet
ITC är registrerat hos ISO-9001 och ackrediterat av NETA inom IR-
termografiutbildning. Vi är också en IACET-auktoriserad CEU-leverantör.



15

7. Praktisk programvaru-utbildning på våra datorer
Vi erbjuder omfattande utbildning på plats inom FLIR:s termografiprogramvara i 
våra utbildningsanläggningar där våra instruktörer ger eleverna vägledning när det 
gäller att skapa korrekta, effektiva och proffsiga termografirapporter.

8. FLIR-garanterad utbildning
Om du har investerat i en FLIR-värmekamera ska du definitivt utnyttja FLIR:s 
fabriksauktoriserade utbildning på ITC. Vi har också kunskap om och kan utbilda 
på så gott som alla värmekamerafabrikat. Vi kan lätt anpassa våra kurser så att 
den blir generisk för att täcka en rad tillverkares IR-kameror eller skräddarsy vår 
termografiinstruktion så att den inkluderar mer fokuserad utbildning på vissa 
modeller. För kurser på plats kan vi också erbjuda lånekameror vid behov. 

9. Vi talar ditt språk
Vår ITC-personal ger utbildning på mer än 15 olika språk.

10. Ytterligare utbildningsresurser: InfraMation – ledande IR-konferens för 
användare 

ITC är också den främsta sponsorn och arrangören av InfraMation, ledande 
värmekamerakonferens och vidareutbildning för termograförer. InfraMation 
erbjuder presentationer från några av världens mest erfarna termograförer, liksom 
kurser inriktade på ämnen som tillståndsövervakning, byggnadsdiagnostik, FoU 
och mycket mer. Det är det största evenemanget i sitt slag.

De tre största skälen till varför termograförer ska delta på InfraMation:

1. Konkurrensfördel. Mätbar investeringsavkastning. Läs mer om nya applikationer, 
tekniker och processer för att göra din verksamhet mer effektiv och tillförlitlig. 
Förhindra kostsamma driftstopp. Ta med dig information som du kan använda på 
jobbet direkt för att utveckla din verksamhet.

2. Få kontakter. Utbyt erfarenheter. Utnyttja erfarenheten hos branschexperter. 
Du kommer inte hitta en större samling av byggnadsinspektörer, energigranskare, 
tekniker inom förebyggande underhåll, reparationsexperter och andra IR-proffs 
någon annanstans i världen.

3. Ligg steget före. Utöka dina kunskaper med över 50 tekniska presentationer och 
kurser och kom tillbaka till kontoret med välbeprövade idéer och lösningar som gör 
dig mer produktiv. 
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Sammanfattning
Den här broschyren ger dig viktig information om vad du behöver tänka på för att 
välja rätt värmekamera.  Nu är det upp till dig att göra läxan.  Sätt ihop en lista 
över funktioner som du vet att du behöver och en önskelista över funktioner som 
kanske är utanför din prisklass, men som kan vara till nytta för dig i framtiden. 
Samla ihop en lista över de frågor du har om specifik kameraprestanda i 
förhållande till din användning.  Och be om en demonstration i din arbetsmiljö. 
Varför? En värmekamera kan fungera alldeles utmärkt i ett luftkonditionerat 
konferensrum, men du behöver veta hur bra den kommer att fungera i de verkliga 
miljöförhållandena på din arbetsplats.

FLIR:s produktexperter, programvaru- och supporttekniker, 
direktförsäljningspersonal, applikationsspecialister och en växande bas av 
utmärkta distributionspartner, svarar gärna på alla dina frågor. Ring oss så ger vi 
dig tillgång till rätt resurs.

Besök www.flir.com
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