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Innehåll sida

Den här boken har tagits fram i nära samarbete med Infrared Training Center (ITC). Alla bilder som används 
är enbart för illustration. 
SPECIFIKATIONER KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE AVISIERING. Copyright 2011, FLIR 
Systems AB.
Alla andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare.
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Introduktion
Ända sedan den första kommersiella värmekameran såldes 1965 
(för inspektion av kraftledningar av en division av AGA, idag FLIR 
Systems), har användandet av värmekameror inom industrin varit 
ett viktigt marknadssegment för FLIR.

Sedan dess har värmekameratekniken utvecklats. En 
värmekamera är i dag ett kompakt system som ser ut som en 
digitalkamera. Den är enkel att använda och ger en skarp och 
detaljrik bild.

Termografi har blivit ett av de mest värdefulla diagnosverktygen 
inom industriella applikationer. Genom att upptäcka 
temperaturavvikelser och felaktigheter som är omöjliga att se 
med blotta ögat, gör termografin det möjligt att åtgärda fel innan 
de blivit allvarliga. 

En värmekamera är ett unikt verktyg för att avgöra var och när 
underhåll krävs eftersom elektriska och mekaniska installationer 
i de flesta fall blir varma innan de går sönder. Genom att 
upptäcka dessa varmgångar med hjälp av värmekamera kan man 
agera förebyggande. Därigenom kan man undvika kostsamma 
driftstopp i produktionen eller ännu värre brand.
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Värmekamerorna har utvecklats mycket under de senaste 50 åren. FLIR Systems har alltid varit en pionjär inom värmekameror och varit 
först med att introducera det senaste på marknaden.



Den här boken är en ingående guide för dessa 
underhållsinspektioner. Det finns många detaljer som man 
måste ta hänsyn till när man utför en termografiinspektion. 
Samtidigt som det är viktigt att förstå hur kameran fungerar och 
hur man sparar bilder är det viktigt med grundläggande kunskap 
om fysiken bakom temperaturmönster från den elektriska eller 
mekaniska installation du inspekterar, och hur de är konstruerade. 
Allt detta måste vägas in för att kunna förstå, tolka och bedöma 
värmebilder korrekt.

Det är dock omöjligt att täcka in alla regler, principer och koncept 
i denna guidebok. Därför erbjuder FLIR Systems utbildningar i 
samarbete med Infrared Training Center (ITC) speciellt framtagna 
för industriella applikationer.

Den här guideboken behandlar

• Termografi-applikationer inom industrin
• Hur en värmekamera fungerar och vad man bör ta hänsyn till 

när man köper en kamera
• Vad man bör ta hänsyn till när man tar en bild
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Dagens värmekameror är små, lätta och användarvänliga.



Värmekameran och hur den fungerar 
En värmekamera spelar in intensiteten av strålningen i den infraröda 
delen av det elektromagnetiska spektrat och omvandlar den till en visuell/
synlig bild.

Vad är infraröd strålning?
Våra ögon är detektorer anpassade för att upptäcka elektromagnetisk 
strålning i våglängdsområdet för synligt ljus. Alla andra former av 
elektromagnetisk strålning, som till exempel infraröd, är osynliga för det 
mänskliga ögat.

Att infraröd strålning existerade upptäckte astronomen Sir Frederick 
William Herschel år 1800. Herschel var nyfiken på om det fanns en 
temperaturskillnad mellan olika färger av ljusstrålar och ledde därför 
solljus genom ett glasprisma för att skapa ett spektrum och mätte 
därefter temperaturen hos varje färg. Han upptäckte att temperaturen 
steg från den violetta till den röda delen av färgspektrat.

Sedan han upptäckt detta mönster bestämde sig Herschel för att mäta 
temperaturen strax bortom den röda delen av spektrat i ett område där 
inget solljus var synligt. Till sin förvåning upptäckte han att det området 
hade den högsta temperaturen av alla.
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Sir William Herschel upptäckte IR-strålningen år 1800.
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IR-strålning ligger mitt emellan våglängdsområdet för det synliga ljuset 
och mikrovågornas delar av det elektromagnetiska spektrat. Allt som har 
en temperatur över den absoluta nollpunkten (-273.15 ° Celsius eller  
° Kelvin) skickar ut IR-strålning. Även objekt som vi tänker på som väldigt 
kalla, till exempel iskuber, skickar ut IR-strålning.

Vi upplever IR-strålning varje dag. Värmen vi känner från solljus, en brasa 
eller ett element är infraröd strålning. Trots att våra ögon inte kan se 
den, känner nerverna i vår hud den infraröda strålningen som värme. Ju 
varmare ett objekt är desto mer IR-strålning skickar den ut.

Värmekameran
Infraröd energi (A) som kommer från ett objekt fokuseras genom 
optiken (B) på en IR-detektor. Detektorn skickar sedan informationen till 
sensorelektroniken (D) för bildbehandling. Elektroniken översätter den 
data som detektorn skickar iväg till en bild (E) som går att se både genom 
en kamerasökare eller på LCD-skärmen.

Termografi är konsten att omvandla en värmebild till en bild 
med radiometriska uppgifter, vilket gör det möjligt att avläsa 
temperaturuppgifter från bilden. Så varje pixel i en radiometrisk bild 
är i själva verket en temperaturmätning. För att det ska fungera krävs 
komplicerade algoritmer som värmekameratekniken bygger på. 

A B
C D

E

E
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2 Varför använda termografi?

Industrin strävar efter att nå en snabbare  och effektivare 
produktion till en lägre kostnad. För att nå dessa mål behöver 
många industrier producera dygnet runt: 24 timmar om dagen, 
365 dagar om året. Inga kostsamma driftstopp, inget slöseri 
med tid. Så, när du ansvarar för det förebyggande underhållet 
på en industri har du ett stort ansvar.

Om du kunde se när en komponent är på väg att gå sönder 
skulle det gå att avgöra när det är dags att åtgärda felet. Tyvärr 
blir de flesta problem dolda tills det är för sent. Värmekameror 
är det perfekta verktyget för att förebygga fel eftersom de gör 
det osynliga synligt. På en värmebild syns felen tydligt. För att 
undvika driftstopp har många industrier inkluderat inspektion 
med värmekamera i sitt program för förebyggande underhåll.
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Oavsett om du övervakar högspänningsutrustning, elskåp, 
motorer, pumpar, utrustning med hög temperatur eller letar 
isolationsförluster…. En värmekamera är ett verktyg som låter 
dig SE allt detta. 

Men om du nu inte gör termografiinspektioner regelbundet?
Är det verkligen så illa om en lågspänningskontakt går sönder?
Bortsett från produktionsförlusten finns en större fara.

Brand
Ett litet elektriskt fel kan få stora konsekvenser. Effektiviteten 
på ett elnät blir lågt vilket gör att energin istället används för att 
producera värme. Om det inte upptäcks kan värmen stiga till en 
punkt då kontakterna börjar smälta. Och inte bara det, gnistor 
kan flyga som kan orsaka en brand. Effekten av en brand är ofta 
underskattade. Bortsett från förstörda varor och utrustning är 
förlusten av utebliven produktion, vattenskador och i värsta fall 
även människor omöjlig att uppskatta.

Omkring 35 % av alla industribränder uppstår på grund av 
elproblem, vilket leder till stora ekonomiska förluster. Många 
av dessa problem kan undvikas genom att använda en 
värmekamera. Det kan hjälpa dig att upptäcka felaktigheter som 
normalt sett är osynliga för blotta ögat och att lösa problem innan 
ett driftstopp uppstått eller en brand brutit ut. Dessa är några 
av anledningarna till varför en investering i en värmekamera kan 
betala tillbaka sig snabbt. 
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Ett litet elektriskt problem kan få stora konsekvenser. 



Varför använda värmekamera?

Varför ska du välja en värmekamera från FLIR? Det finns andra 
tekniker för att mäta temperatur beröringsfritt. IR-termometrar till 
exempel.

IR-termometrar jämfört med värmekameror
En IR-termometer är pålitlig och användbar för 
temperaturmätning av en punkt. Men vid inspektion av stora ytor 
är det lätt att missa avgörande problem som t.ex. luftläckage, 
bristfällig isolering eller vattenskada. Med en värmekamera kan 
man snabbt skanna hela byggnader, eller värme- och HVAC-
installationer. Man minimerar dessutom risken för att missa ett 
potentiellt problem oavsett hur litet det är.

Hitta problem snabbare och lättare med extrem noggrannhet
Det är lätt att missa allvarliga fel om du endast använder dig av 
en IR-termometer. En värmekamera ger dig en helhetsbild av 
situationen och snabb kunskap om förhållandena och hjälper dig 
dessutom avgöra hur stort problemet är. 

IR-termometer. 
Temperaturmätning på en punkt.

Flir E4, temperaturmätning av 
4800 punkter. 
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Vad en IR-termometer ser.

Vad en IR-termometer ser.

Vad en IR-termometer ser.

Vad en värmekamera ser.

Vad en värmekamera ser.

Vad en värmekamera ser.

Använd tusentals IR-termometrar på samma gång
Med en IR-termometer kan du mäta temperaturen på en punkt. 
FLIRs värmekameror mäter temperaturen över hela bilden. 
FLIR E4 har en upplösning på 80 x 60 pixlar. Det är detsamma 
som att använda 4 800 IR-termometrar på samma gång. Jämför 
man med FLIR T640 som har en upplösning på 640 x 480 pixlar 
betyder det 307 200 pixlar eller detsamma som att mäta med 
307 200 IR-termometrar på samma gång. 
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Att använda värmekamera för 
applikationer inom industrin

Att använda värmekamera vid förebyggande underhåll inom 
industrin är en kraftfull och icke-förstörande metod för att kontrollera 
och diagnosticera elektriska och mekaniska installationer och 
komponenter. En värmekamera kan identifiera problem i ett tidigt 
skede, vilket gör det möjligt att korrigera fel innan de blivit allvarliga 
och kostsamma att reparera.

Värmekameror:
•  Är lika enkla att använda som en digitalkamera
• Ger överblick över situationen
• Låter dig utföra inspektionen med systemen i drift
• Identifiera och lokalisera problem
• Mät temperatur
• Lagra information
• Visar exakt vad som behöver åtgärdas
• Hjälper dig hitta fel innan de blivit allvarliga
• Spara värdefull tid och pengar

FLIR Systems har ett stort utbud av värmekameror. Oavsett om du 
använder termografi för inspektion av stora industriinstallationer 
eller för kontroll av proppskåpet i hemmet har FLIR rätt 
värmekamera för ditt behov.

En värmekamera som inkluderar tillförlitliga temperaturuppgifter 
erbjuder den underhållsansvariga viktig information om tillståndet 
hos den undersökta utrustningen. Dessa inspektioner kan 
göras med produktionsprocessen i full drift och i många fall 
kan användandet av en värmekamera hjälpa dig optimera själva 
produktionsprocessen. 

Värmekameror är sådana värdefulla och användbara verktyg så 
att det är omöjligt att räkna upp alla möjliga applikationer. Nya och 
innovativa sätt att använda tekniken dyker upp varje dag. Några av 
dessa användningsområden finns inom industri-applikationer som 
förklaras i denna sektion i guiden.

3
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Elektriska system

Värmekameror används vid inspektion av elektriska system och 
komponenter av alla storlekar och former.

Elektriska applikationer för en värmekamera kan delas in i två 
kategorier: installationer med högspänning och installationer med 
lågspänning.

Högspänningsinstallationer
Värme är en viktig faktor i en högspänningsinstallation. När elektriska 
strömmar passerar genom ett motståndselement skapas värme. Ökat 
motstånd resulterar i ökad värme. Över tid kommer motståndet hos de 
elektriska kontakterna att öka på grund av t.ex. glapp i kontakten eller 
korrosion. 

Exempel på fel i högspänningsinstallationer som kan upptäckas med 
termografi:
• Oxidering av högspänningsbrytare
• Överhettade kontakter
• Felaktigt säkrade kontakter
• Defekta isoleringsdon

Dessa och andra problem går att upptäcka i ett tidigt stadie med hjälp 
av en värmekamera. En värmekamera hjälper dig att noggrant lokalisera 
problemet, avgöra hur allvarligt problemet är och fastställa tidpunkt då 
utrustningen ska repareras.

En bred vy över en transformatorstation där man snabbt kan visa vara 
det finns ett oönskat högt motstånd i kontakterna. Ingen annan teknik för 
förebyggande underhåll är så effektiv för elinspektion som termografi.
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En av de många fördelarna med termografi är möjligheten att utföra 
inspektionen medan det elektriska systemet är under last. Eftersom 
termografi är en beröringsfri diagnosmetod, kan termografören snabbt 
skanna av en utvald del av utrustningen på säkert avstånd, lämna ett 
riskabelt område snabbt, gå tillbaka till kontoret och analysera data utan att 
behöva utsätta sig för fara. 

Eftersom FLIR:s värmekameror för förebyggande underhåll inom industrin 
är bärbara och batteridrivna kan de användas för inspektioner utomhus: 
transformatorstationer med högspänning, ställverk, transformatorer och 
strömbrytare kan inspekteras snabbt och effektivt med en värmekamera.

Värmekameror gör det möjligt att inspektera högspänningsinstallationer på 
säkert avstånd vilket förbättrar säkerheten för inspektören.

Kontinuitet är avgörande för kraftverk eftersom många människor är 
beroende av att allt fungerar. Därför har termografi-inspektioner blivit kärnan 
i de förebyggande underhållsprogram som görs inom kraftindustrin världen 
över. FLIR kan erbjuda avancerade termografilösningar för att stödja de 
24/7-program som håller elnätet i gång dygnet runt.

Inspektionen  av  transformatorstationen visar en överhettad komponent. 

Thermal Fusion-bildDigitalfoto Värmebild 
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Lågspänningsinstallationer
Värmekameror används för inspektion av elektriska system och 
komponenter i alla storlekar och former och användningsområdet är inte 
på något sätt begränsat till stora högspänningsinstallationer. Elskåp och 
motorkontrollcenter skannas regelbundet med värmekamera. Om de inte 
kontrolleras kan värme stiga till den punkt då kontakter smälter och går 
sönder och riskerar att en brand bryter ut. Förutom lösa kontakter, drabbas 
elsystem ofta av obalans i lasten, korrosion och ökad skenbar impedans. 
Termografi-inspektioner kan snabbt lokalisera varmgångar, avgöra graden av 
problemet och fastställa inom vilken tidsram felet borde repareras.

Exempel på fel i lågspänningsutrustning som kan upptäckas med 
termografi:
• Kontakter med hög resistans
• Korroderade kontakter
• Invändig skada i kontakten
• Invändigt fel i brytare
• Bristfälliga anslutningar och invändiga skador

Dessa och andra problem kan upptäckas i ett tidigt skede med hjälp av en 
värmekamera. Det gör att det går att förebygga koststamma fel och undvika 
att farliga situationer uppkommer.

Överhettad kontakt Överhettad kontakt 

Värmbilden visar att lasten inte distribueras jämnt mellan säkringsdosorna.
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Värmebilden visar en överhettad kontakt. Säkringarna som syns i värmebilden är 
överhettade och behöver bytas ut.

Varmgången indikerar en kortslutning som riskerar att ge upphov till brand.

Varmgången indikerar en kortslutning som riskerar att ge upphov till brand.

Oavsett om du avser att använda värmekamera för inspektion 
av lågspänning i industrimiljö, kontorsbyggnader, sjukhus, hotell 
eller privata fastigheter har FLIR Systems exakt den kamera du 
behöver för uppgiften.

16



Mekaniska installationer

I många industrier är de mekaniska systemen själva ryggraden i 
tillverkningen.

Temperaturuppgifter som samlas in med en värmekamera 
kan bli en värdefull källa av information som kompletterar de 
vibrationskontroller som görs på den mekaniska utrustningen. 
Mekaniska system blir varma när det finns en felaktig inriktning 
någonstans i systemet. Transportband är ett bra exempel. Om en 
vals blir utsliten kommer det att synas tydligt i värmebilden och 
valsen kan bytas ut.

Vanligtvis, när mekaniska komponenter blir slitna och mindre 
effektiva, ökar värmeavgivningen. Som en konsekvens stiger 
temperaturen snabbt hos utrustning eller system innan 
de går sönder. Genom att med jämna mellanrum utföra 
termografikontroller och jämföra utrustningens värmesignatur 
med en bild av dess normala värmesignatur går det att hitta 
mängder av olika fel. 
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Värmebilden visar en elektrisk motor i normal drift.

Misstänkt vals  Överhettat lager



Motorfel som utnötta borstkontakter och kortslutning i reläer kan 
generera värme innan de går sönder men kan förbli oupptäckta 
då man utför en vibrationsanalys eftersom de oftast inte orsakar 
någon extra vibration. Värmekameror ger en god översikt och gör 
det möjligt att jämföra temperaturen på olika motorer.

Andra mekaniska system som övervakas med värmekamera är 
kopplingar, växellådor, lager, pumpar, kompressorer, remmar, 
blåsmaskiner och transportbandssystem.

Exempel på mekaniska fel som kan upptäckas med termografi:
• Problem med smörjning
• Felinriktningar
• Överhettade motorer
• Problem med valsar
• Överhettade pumpar
• Överhettade motoraxlar
• Varma lager

Dessa och andra problem kan upptäckas i ett tidigt stadium 
med hjälp av en värmekamera. Detta kan hjälpa till att förebygga 
kostsamma fel och säkerställa kontinuiteten i produktionen.

Motor: Problem med lager

Motor: Problem med invändig lindning
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Rörnät

Termografi kan också ge värdefull information om tillståndet hos 
isolering i rör, gjutjärnsrör och ventiler.

Att inspektera tillståndet hos isolermaterialet som omsluter 
rörledningarna kan vara avgörande. Värmeförluster som beror på 
bristfällig isolering kommer att synas tydligt i värmebilden vilket 
gör det möjligt att ersätta saknad isolering och förebygga märkbara 
energiförluster eller andra skador.

Processventiler är ett annat bra exempel på utrustning som hänger 
ihop med rörnät och som ofta inspekteras med värmekamera. 
Förutom att upptäcka läckage kan en värmekamera också användas 
för att avgöra om ventilen är öppen eller stängd även på avstånd.

Exempel på fel i rörnätet som kan upptäckas med en 
värmekamera:
• Läckor i pumpar, rörledningar och ventiler
• Stopp i ledningar

Alla typer av läckor, stopp i ledningar eller bristfällig isolering 
kommer tydligt att synas på en värmekamera. Och eftersom en 
värmebild ger en bild över hela installationen finns inget behov av 
att kontrollera varje rörledning individuellt. 
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Bristfällig isolering

Värmeläckage i en ånginstallation på 
grund av bristfällig isolering.

Kontroll av isolering



Eldfasta och petrokemiska installationer

En mängd industrier är beroende av smältugnar och ångpannor 
i sin tillverkningsprocess, men det eldfasta fodret i smältugnar, 
pannor, brännugnar, förbränningsugnar, krackugnar och 
reaktorer tenderar att försämras och tappa i förmåga. Med 
en värmekamera kan skadade eldfasta foderbeläggningar 
och tillhörande värmeförlust enkelt lokaliseras eftersom 
värmeutstrålningen tydligt visar sig på en värmebild.

FLIRs värmekameror erbjuder snabb och noggrann diagnos 
för förebyggande underhåll av alla typer av installationer som 
innefattar eldfasta material. 

Värmekameror används brett inom den petrokemiska industrin. 
De erbjuder snabb, noggrann diagnos för underhåll av 
smältugnar, kontroll av tillståndet hos eldfasta fodermaterial och 
kondensorflänsar. Värmeväxlare kan kontrolleras för att upptäcka 
igensatta rör.

FLIRs värmekameror används också för att inspektera 
installationer med krackugnar. Många rör och pipor på en 
krackugn är isolerade med eldfast sten. Med termografi kan man 
lätt se om isoleringen är intakt.

Defekt isolering av eldfast material.Inspektion av den eldfasta isoleringen på 
en petrokemisk reaktor

Inspektion av det eldfasta materialet på en 
smältugns skorsten.

Haveri på det eldfasta materialet på en 
roterande cementugn
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Men utrustning till smältugnar och pannor tenderar också att gå 
sönder på grund av en mängd andra mekanismer som t.ex. koks 
som pluggar igen insidan av röret och hindrar produktionsflödet, 
slaggansamlingar som byggs upp på utsidan av röret, under- eller 
överhettning eller flamträffar på rören som beror på en felriktad 
brännare och produktläckage som antänds och kan förorsaka 
allvarlig skada på utrustningen.

Se genom flammor
För att säkerställa kvaliteten hos det eldfasta materialet i 
pann- och smältugnsinstallationer räcker det inte att enbart 
undersöka från utsidan. Det eldfasta materialet på insidan 
av pannan eller smältugnen måste också inspekteras. Med 
konventionella metoder är det nödvändigt att stänga av 
installationen för att kunna inspektera insidan. Det är en extremt 
dyrbar metod med tanke på den förlorade produktionstiden. 
Den produktionsförlusten är inte heller nödvändig eftersom FLIR 
Systems har speciella värmekameror som kan användas för 
inspektion av installationen under drift.

Det är möjligt på grund av ett flamfilter som FLIR inkluderat i 
designen av dessa värmekameror. Flammor utstrålar IR i olika 
intensitet på olika våglängder och vid en särskild våglängd i det 
infraröda spektrumet avger flammor nästan ingen värmestrålning 
alls. Ett flamfilter använder detta faktum för att möjliggöra för 
värmekameran att ”se” genom flammorna.

Dessa värmekamerors förmåga att se genom flammor 
gör det möjligt för användaren att inspektera pannan eller 
smältugnen under full drift. Det tar inte bara bort behovet av 
att stänga av utrustningen under inspektion utan dessutom 
kan den information som samlas in vara en extremt viktig 
kontrollmekanism för att säkert öka produktionsnivån vilket kan 
radikalt öka utkomsten av installationen.

Vissa värmekameror från FLIR kan mäta temperatur bakom flammor.
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Andra applikationer

Bortsett från de användningsområden som redan nämnts finns 
det flera andra applikationer där termografi används. 

Flamövervakning
Vid vissa produktionsprocesser bildas gaser som bränns upp. De 
flammor som bildas vid förbränningen kan vara osynliga för ögat. 
Det är viktigt att vara säker på att de brinner för att inte riskera att 
skadlig gas släpps ut i atmosfären. Med termografi kan man se 
om flamman brinner eller inte.
 

En värmekamera kan övervaka flammor som är osynliga för ögat. Notera att flamman 
inte är synlig på digitalfotot.

Nivådetektering i tankar
Termografi kan också användas för nivådetektering i tankar.
Tack vare emmissivitetseffekter eller temperaturskillnader kan en 
värmebild tydligt visa nivån på vätskan.

Dessa värmebilder visar tydligt vätskenivån i en lagringstank.
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Andra applikationer inkluderar:
• Hitta varmgångar i svetsningsrobotar
• Inspektion av flygmaterial
• Gjutinspektion
• Kontroll av temperaturdistribution vid asfaltsläggning
• Inspektion i pappersbruk

 
Varmgång i en svetsningsrobot Värmebild av ett pappersbruk

Värmebild av en gjutningsprocess Asfaltsläggning

Oavsett om du är intresserad av att inspektera elektriska 
installationer, mekanisk utrustning, tanknivåer, installationer 
med eldfast material, rörledningar, pilotflammor och mycket, 
mycket annat, är termografi ett utmärkt verktyg för alla 
industriella applikationer. FLIR Systems erbjuder dig en perfekt 
lösning för de mest krävande industriapplikationerna. FLIR kan 
erbjuda modeller från den mest kostnadseffektiva till den mest 
avancerade kameran så att du kan välja den kamera som bäst 
passar ditt behov.
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Välj rätt värmekameraleverantör
Att köpa en värmekamera är en långsiktig investering som påverkar både 
säkerheten i installationen och den mänskliga säkerheten. Därför är det 
viktigt att inte bara välja en kamera som passar dina behov utan också 
en pålitlig leverantör som kan erbjuda support under en längre tid. Ett 
väletablerat varumärke bör kunna erbjuda dig:

• Hårdvara 
Olika användare har olika behov. Det är därför väldigt viktigt att 
tillverkaren kan erbjuda ett brett sortiment av värmekameror från den 
kostnadseffektiva instegsmodellen till den mer avancerade modellen 
så att du kan välja en kamera som passar ditt behov. 

• Mjukvara 
Oavsett applikation, kommer du att behöva programvara för att 
analysera värmebilderna och rapportera dina upptäckter till kunder 
eller ledning. Välj en värmekamera som är kompatibel med rätt 
programvara för din applikation. 

• Tillbehör 
Så snart du börjar använda en värmekamera och upptäcker alla 
fördelar tekniken erbjuder, kan dina behov komma att ändras. Se till 
att ditt värmekamerasystem kan växa med dina behov. Tillverkaren bör 
kunna erbjuda olika tillbehör som t.ex. objektiv. 

• Service 
Även om de värmekameror som används för industriella applikationer 
är så gott som underhållsfria bör du säkerställa att det finns ett 
service center i närheten om något skulle hända med din kamera. 
Värmekameror måste omkalibreras med jämna mellanrum. Då är det 
en fördel om det finns ett lokalt service center för att säkerställa att 
värmekameran kommer tillbaka till dig så snart som möjligt. 

• Utbildning 
Det finns mer man behöver veta om termografi än 
kamerahanteringen. Välj en leverantör som kan erbjuda bra utbildning 
och applikationsstöd om det behövs.

4
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Termisk fysik för industriapplikationer
För att kunna tolka värmebilden korrekt behöver användaren veta 
hur olika material och förhållanden påverkar temperaturutläsningen 
hos värmekameran. Några av de faktorer som mest påverkar 
temperaturutläsningen är:

1. Termisk konduktivitet
Olika material har olika temperaturegenskaper. Isolering tenderar 
att värmas upp långsamt medan metall tenderar att värmas upp 
snabbt till exempel. Detta kallas termisk konduktivitet. Skillnaden 
i termisk konduktivitet mellan två olika material kan innebära stora 
temperaturskillnader i vissa situationer.

2. Emissivitet 
För att kunna avläsa korrekta temperaturvärden finns en faktor som 
det är viktigt att ta hänsyn till, nämligen emissiviteten. Emissiviteten 
är det mått på med vilken effektivitet ett objekt skickar ut infraröd 
strålning. Det beror i hög grad på egenskaperna hos materialet. 

5

Om du tittar på värmebilden är det lätt att tro att guldfärgen är kallare än muggens yta. 
I verkligheten har den exakt samma temperatur, skillnaden i IR-strålningens intensitet 
orsakas av skillnader i emissiviteten.

26



Det är extremt viktigt att ställa in korrekt emissivitet i kameran för 
att få rätt temperaturmätningar. FLIR Systems värmekameror har 
fördefinierade emissivitetsinställningar för ett flertal material. Övriga 
materials emissivitet går att hitta i en emissivitetstabell.

Värmebilden till vänster har korrekt emissivitetsinställning för människohud 
(0.97) och temperaturutläsningen visar korrekt temperatur (36.7 °C). För 
värmebilden till höger är fel emissivitet inställd (0.15) vilket ger en falsk 
temperaturavläsning på (98.3 °C). 

3. Reflektion
Vissa material reflekterar IR-strålning ungefär på samma sätt som en 
spegel reflekterar synligt ljus. Ett exempel är icke-oxiderad metall, 
särskilt när den är polerad. Reflektioner kan leda till misstolkningar av 
värmebilden, användarens egen reflektion kan till exempel synas som 
en falsk varmgång. Användaren skall därför noggrant välja en vinkel där 
kameran så mycket som möjligt undviker sådana reflektioner. 

Glas reflekterar IR-strålning, så, för en värmekamera fungerar fönstret som en spegel.

En god metod för att säkerställa korrekt emissivitet och 
reflektionsinställningar är att använda en bit tejp, så kallad 
kalibreringstejp, med en känd emissivitet (oftast nära 1). Den här tejpen 
fästs på objektets yta och lämnas för ett antal minuter, tillräckligt länge 
för att få samma temperatur som ytan på objektet. Genom att använda 
en känd emissivitet går det att fastställa exakt temperatur på tejpen. 
Eftersom det är samma temperatur som den på ytmaterialet, kan 
användaren ändra emissivitetsinställningarna (och inställningarna för 
reflektionen om möjligt) så att temperaturavläsningen är den samma 
som den som kalibreringstejpen gav.
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4. Väderförhållanden
Omgivningstemperaturen kan ha stor påverkan på 
temperaturavläsningarna. Hög omgivningstemperatur kan 
dölja varmgångar genom att värma upp hela objektet, medan 
låga omgivningstemperaturer kan kyla ned varmgångar till en 
temperatur under ett tidigare fastställt gränsvärde.

Självklart är direkt solljus också en stark influens, men direkt 
solljus och skuggor kan även påverka värmemönstret på ytan 
många timmar efter det att solbelysningen slutat. Dessa mönster 
orsakade av solljus skall inte blandas ihop med mönster orsakade 
av värmeöverföring. En annan väderfaktor att ta hänsyn till 
är vinden. Luftströmmar kyler ner ytmaterialet vilket minskar 
temperaturskillnaden mellan varma och kalla områden.

Dessa två varmgångar kan förefalla som varma områden, men I det här speciella 
fallet beror det på en reflektion av icke-oxiderande metallytor. En ledtråd är att riktiga 
varmgångar oftast ger ett mjukt mönster men så är inte fallet med reflektioner. 

Det faktum att varmgången i mitten av bilden försvinner när värmekamerans position 
ändras en aning visar tydligt att varmgången är orsakad av en reflektion. Det är en 
annan ledtråd.
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Den här värmebilden ser ganska märklig ut om man inte vet under vilka förhållanden 
bilden blev tagen. Kablarna är inte alls under last. Dom befinner sig i ett varmt rum och 
den icke-oxiderande metallytan reflekterar den varma omgivningstemperaturen.

En annan självklar faktor som kan göra en termografiinspektion 
oanvändbar är regn som kyler ner ytmaterialet. Även efter det att 
regnet har slutat kan vattenavdunstningen kyla ner ytmaterialet. 
Självklart leder det till missvisande värmemönster.

5. Uppvärmnings- och ventilationssystem
Extern påverkan på yttemperaturer finns också inomhus. 
Omgivningstemperaturen kan påverka objektets yttemperatur, 
men det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till nämligen 
klimatkontroll.

Uppvärmningssystem skapar temperaturskillnader som kan 
förorsaka missvisande temperaturmönster. Kall luft som blåser 
från ventilatorer eller luftkonditioneringssystem kan ha motsatt 
effekt och kyla ner ytmaterial medan komponenter under 
ytan är varma. Det kan medföra att potentiella problem förblir 
oupptäckta.
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Hitta bäst lösning
I grund och botten är det sex nyckelpunkter som är viktiga för 
att utvärdera när man undersöker en lämplig kombination av 
termografi, programvara och utbildning:

1. Kameraupplösning/bildkvalitet
2. Termisk känslighet
3. Noggrannhet
4. Kamerafunktioner
5. Programvara
6. Behov av träning

1. Kameraupplösning
Bildkvalitet eller kameraupplösning är en viktig faktor. De mest 
prisvärda instegsmodellerna har en upplösning på 60 x 60 pixlar, 
medan de mest avancerade modellerna har en upplösning på 
640 x 480 pixlar.

Värmekameror med 320 x 240 eller 640 x 480 pixlars upplösning 
erbjuder högsta bildkvalitet. För mer avancerade inspektioner 
är en upplösning på 640 x 480 pixlar på väg att bli standard. En 
kamera med 640 x 480 pixlar har 307,200 mätpunkter i en bild 
vilket är fyra gånger mer än en kamera med 320 x 240 pixlar och 
76, 800 mätpunkter. Det är inte bara mätnoggrannheten som 
blir bättre utan det är också en stor skillnad i bildkvalitet. Hög 
upplösning hjälper dig se, mäta och förstå mer.

6

Värmebild: 640 x 480 pixlar Värmebild: 320 x 240 pixlar
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Med en värmekamera med hög upplösning kan du kontrollera ett 
större objekt med en enda bild. Med lägre upplösning behöver 
du istället ta fler bilder för att täcka hela området på samma 
detaljnivå.
Med en 640 x 480 pixlars-kamera utrustad med ett 
45-gradersobjektiv kan ett område på 4 m x 3 m inspekteras 
på 5 meters håll med bara en bild. För att inspektera samma 
installation med en 320 x 240 -kamera, också med ett 45-graders 
objektiv, behövs fyra bilder på halva avståndet för att få samma 
information i bilden.

Bättre bildupplösning betyder högre mätnoggrannhet. 640 x 480 pixlars värmebilden 
till vänster visar en temperatur på 63.9°C medan värmebilden med 320 x 240 pixlar 
indikerar 42.7°C .

320 x 240 pixlar

3130

160 x 120 pixlar

640 x 480 pixlar



2. Termisk känslighet
Den termiska känsligheten beskriver 
hur små temperaturskillnader som kan 
upptäckas. Ju bättre termisk känslighet, 
ju mindre temperaturskillnader kan 
värmekameran upptäcka och visualisera. 
Vanligtvis beskrivs den termiska 
känsligheten i °C eller mK. De mest 
avancerade värmekamerorna för industri-
applikationer bör ha en termisk känslighet på 0.03°C (30 mK).

Att kunna upptäcka dessa små temperaturskillnader är viktigt i de 
flesta värmekameraapplikationer. En hög känslighet är speciellt 
viktig för industriella applikationer där temperaturskillnaderna 
är små. Dessa små temperaturskillnader kan vara av högsta 
vikt både för att diagnosticera problemet och för att planera 
ytterligare åtgärder.

3. Noggrannhet
All mätning är känslig för fel och tyvärr är inte termografi något 
undantag.

Det är här noggrannheten är viktig. I tekniska specifikationer för 
värmekameror uttrycks noggrannhet både i procent och i grader 
Celsius. Detta är felmarginalen inom vilken kameran kommer 
att arbeta. Den uppmätta temperaturen varierar kraftigt från den 
aktuella temperaturen med antingen den angivna procentsatsen 
eller den absoluta temperaturen, beroende på vilken som är 
störst.

Den aktuella industri-standarden för noggrannhet är ±2% / ±2°C. 
De mer avancerade termografikamerorna från FLIR är bättre än 
så: ±1% / ±1°C.

Sensitivity
0.03°C
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4. Kamerafunktioner

Emissivitet och reflektion
Som diskuterades i det förra kapitlet är objektets emissivitet en 
väldigt viktig parameter att ta hänsyn till. Alla FLIRs värmekameror för 
användande inom industrin gör det möjligt för användaren att ställa in 
emissiviteten. Att ha möjlighet att ställa in parametrarna emissivitet 
och reflektion gör en enorm skillnad. När man köper en värmekamera 
är det viktigt att se till att dessa funktioner finns.

Manuell korrigering av ”level och span”
En annan viktig funktion är möjligheten att manuellt justera 
temperaturspannet och nivån på den visade värmebilden. Utan den 
funktionen kommer kameran att automatiskt detektera max-temperatur 
och min-temperatur i hela motivet och visa alla temperaturer i det 
området. Men ibland är användaren enbart intresserad av en liten del 
av temperaturskalan. För att ge ett exempel: en användare inspekterar 
kraftledningar vid en stolpe en kall dag.

När kameran är i automatiskt läge kommer alla temperaturer från den 
kalla luften (säg 8 °C) till den varmaste temperaturen på kraftledningen 
(säg 51 °C). I den bilden kommer hela kraftledningsstolpen att visas 
som en monokrom varm yta. Om minimi-temperaturen höjs från 8 
°C till 24 °C, kommer istället alla temperaturskillnader mellan de olika 
komponenterna att bli synliga i värmebilden vilket gör det enklare för 
användaren att upptäcka en överhettad kontakt.

Två versioner av samma bild: auto-justerad (vänster) och termiskt justerad på komponenten 
(höger). Temperaturspannet hos den automatjusterade bilden är för stort.
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Värmebild Digitalfoto

Digitalkamera
Ibland är det svårt att se vilka komponenter som visas i 
värmebilden, särskilt i komplicerade situationer med massor 
av komponenter i en bild, eller när du tar närbilder. I sådana 
fall är det en stor hjälp att också kunna ta ett digitalfoto för att 
hjälpa dig lokalisera objektet i värmebilden. De flesta av FLIRs 
värmekameror för industriellt bruk har en inbyggd digitalkamera. 
Många underhållsansvariga som använder kameran mer eller 
mindre dagligen hävdar att de alltid tar ett digitalfoto också för att 
vara säker på vad det är de ser i värmebilden.

LED-lampor
Även om värmekameran inte behöver ljus överhuvudtaget 
för att producera en kontrastrik värmebild så är det ändå att 
rekommendera att digitalkameran har en inbyggd lampa.
Att ha ljus i kameran säkerställer att den inbyggda digitalkameran 
kommer att kunna ta de tydliga bilder du behöver för att kunna 
utnyttja funktioner som Picture in Picture och Thermal Fusion, 
oavsett ljusförhållandena.

Båda dessa bilder har tagits med en inbyggd digitalkamera från en FLIR 
värmekamera. Fotot till höger är taget med den inbyggda lampan avstängd.
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Bild-i-Bild (Picture-in-Picture) ger en tydlig överblick över dessa 
högspänningsinstallationer.

Värmebild DigitalfotoThermal Fusion-bild  

Värmebild DigitalfotoThermal Fusion-bild  

Bild-i-Bild
Med bild-i-bild-funktionen kan användaren kombinera bilderna från 
digitalkameran med värmebilden. Den kombinerade bilden visar en 
ram ovanpå digitalfotot med en del av värmebilden som kan flyttas 
runt och storleksförändras. Detta hjälper användaren att bättre 
lokalisera problemen.

Thermal Fusion
Detta tillåter användaren att enkelt kombinera två bilder genom att 
ställa temperaturparametrarna inom vilket värmebild ska visas och 
utanför vilket ett digitalfoto ska visas. Detta hjälper till att isolera 
problem, bättre identifiera och rapportera komponenter som 
behöver bytas ut och möjliggör mer effektiva reparationer.
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Laserpekare
En del värmekameror har en inbyggd laserpekare. 
Det finns många anledningar till varför det är en 
viktig tillgång. Laserpekaren gör det möjligt att se 
precis var värmekamerans objektiv är fokuserat. Med 
en knapptryckning visar laserpekarens position exakt 
vad värmekameran tittar på så att du kan identifiera 
mätobjektet utan att behöva gissa. Säkerheten 
förbättras också. Laserpekaren tar bort behovet av att 
peka på objektet med fingrarna, vilket kan vara farligt 
i industrimiljöer.

Utbytbara objektiv
Så snart du börjar använda en värmekamera och 
upptäcker alla möjligheter kan dina behov komma 
att förändras. Utbytbara objektiv gör att du kan anpassa 
kameran till olika mätsituationer. För de flesta applikationer är 
standardobjektivet den bästa lösningen men ibland behövs en 
annan bildvinkel.

I vissa fall finns inte tillräckligt med plats i rummet för att ta ett 
steg tillbaka och se hela bilden. Ett vidvinkelobjektiv kan då vara 
en perfekt lösning. Det är idealiskt för breda eller höga objekt 
som till exempel elektriska paneler eller pappersmaskineri. När 
objektet i fråga är en bit längre bort kan det vara användbart med 
ett teleobjektiv. De är idealiska för små eller avlägsna objekt som 
till exempel kraftledningar.

Teleobjektiv erbjuder en detaljerad bild på objektet och noggrann mätning .
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Ergonomisk design och användarvänlighet
Hos i stort sett samtliga verktyg vi använder är det en fördel 
om de är lätta, kompakta och användarvänliga. Eftersom de 
flesta underhållsansvariga använder sina värmekameror ofta 
och under lång tid är den ergonomiska designen väldigt viktig. 
Menydesignen och de fysiska knapparna ska också vara intuitiva 
och användarvänliga för att möjliggöra effektivt användande.

FLIR Systems försöker balansera vikt, funktionalitet och 
användarvänlighet för varje värmekamera vi producerar. Denna 
policy har resulterat i flera pris i designtävlingar.

Bildformat
En faktor som sparar mycket tid i rapportskapandet är det format 
i vilket kameran lagrar värmebilderna. En del värmekameror 
sparar temperaturdata och bilder i tillverkarens eget format, vilket 
betyder att du behöver ytterligare programvara för att konvertera 
värmebilderna till standard JPEG-bilder.

En FLIR-kamera erbjuder fullt radiometrisk JPEG. Det betyder 
att all temperaturdata är inkluderad i bilden och du kan enkelt 
integrera bilderna i din standard-programvara.

Alla FLIRs värmekameror lagrar bilderna i JPEG-format .
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Galleri med tumnagelbilder
När man spelar in värmebilder 
kan det vara viktigt att hitta och 
kunna jämföra tidigare inspelad 
filmsekvens i kamerans minne. 
Alla FLIRs värmkameror har därför 
ett bildgalleri som är lätt att nå och 
som gör det enkelt att gå igenom 
alla sparade bilder för att snabbt 
hitta den bild du söker vilket sparar 
mycket tid!

Text- och röstkommentarer
För att ytterligare snabba på inspektions- och 
dokumentationsfasen är det i vissa värmekameror 
möjligt att skriva textkommentarer via pekskärmen 
vilket gör rapportskrivandet enklare och snabbare. 
Några värmekameror gör det också möjligt att spela in 
röstkommentarer under arbetet vilket kan minska den 
tid du behöver lägga på rapportskrivning radikalt.

GPS-lokalisering
Har du någonsin glömt var en 
särskild värmebild togs? Och du kan 
inte hitta anteckningarna som du 
skrev för att komma ihåg platsen? 
Några av de mest avancerade 
modellerna har GPS-funktion 
för att tagga värmebilden vid sin 
geografiska plats. GPS-teknologin 
hjälper dig att spara platsinformation 
med värmebilden.

ABC
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Kompatibilitet med externa test- och mätverktyg
Ibland ger inte enbart temperaturen tillräckligt med 
information om din utrustning. För att få hela bilden, 
använder många förebyggande underhållsinspektörer externa 
sensorer, som till exempel strömtänger. Mätresultaten 
från strömtängerna skrivs ner och senare för inspektören 
in värdena på rapporten. Denna metod är otillräcklig och 
värdena riskerar att antecknas fel på grund av den mänskliga 
faktorn. För att möjliggöra pålitliga och effektiva inspektioner, 
erbjuder FLIR Systems värmekameror som automatiskt kan 
spara värdet från en strömtång i värmebilden med hjälp av 
Bluetooth MeterLink. Att skriva ner noteringar kommer att 
räknas till det förflutna när informationen från strömtänger 
automatiskt och trådlöst överförs till kameran och lagras i 
den tillhörande värmebilden.
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Trådlöst
Med WiFi kommunicerar du trådlöst med kameran genom att 
t.ex. sända bilder direkt från kameran till en smart mobil  eller 
surfplatta.

WIFI
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5. Programvara
Efter utförd inspektion behöver du troligen 
presentera resultatet från inspektionen 
för din ledning eller dina kunder. Att 
analysera värmebilder och skapa utförliga 
temperaturrapporter är en viktig uppgift. 
Du bör se till att din värmekamera kommer 
med en programvara som gör det möjligt att 
göra det. De flesta programvaror som följer 
med en värmekamera låter dig göra basala 
rapporter och analyser.

Att mäta temperatur på en punkt och några basmätverktyg är 
inkluderade.

Om du behöver fler analys- och rapporteringsmöjligheter 
bör värmekameratillverkaren kunna erbjuda ett bredare 
programvaruutbud. Programmen bör innehålla:

- Flexibel rapportdesign och layout för skräddarsydda 
rapporter

- Kraftfulla temperaturanalysverktyg: flera mätpunkter, 
mätning av temperaturdifferenser inom en area

- Trippel Fusion Bild-i-Bild (flyttbar, möjlig att storleksförändra, 
skalbar)

- Trendningsfuktionalitet
- Möjlighet att skapa formler genom temperaturmätvärden
- Spela radiometriska sekvenser direkt i rapporten
- Sökfunktion för att enkelt hitta bilderna till din rapport
- Panorama-verktyg för att kombinera flera bilder till en stor 

bild

 
Utrustad med bra analysinformation och en bra termografirapport 
kan du tydligt visa ledningen eller dina kunder var potentiella 
problem är lokaliserade och övertyga dem om var förebyggande 
underhållsaktiviteter behöver göras. 

6. Krav på utbildning
FLIR samarbetar med ITC (Infrared Training 
Center), en oberoende, ISO-certifierad, 
utbildningsenhet som finns världen över. ITC 
erbjuder allt från korta introduktionsutbildningar till 
certifieringskurser. För mer information, besök 
www.infraredtraining.com.
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Hur man utför en 
termografiinspektion
Värmekameran är levererad och det är dags att börja inspektera. 
Men var ska du börja? Här hittar du en del termografi-metoder 
som kan hjälpa dig att komma igång.

1. Definiera uppgiften
Lista all utrustning som du vill kontrollera. I många företag finns 
redan en sådan lista, det enda du behöver göra då är att stryka 
den utrustning som inte lämpar sig för en termografiinspektion. 
Nästa steg är att prioritera listan. De flesta företag håller 
underhålls- och produktionsregister. Dessa register kommer att 
visa vilken utrustning som mest tenderar att gå sönder och som 
därför bör inspekteras mest ingående. Ta också i beaktande vilka 
konskevenser ett fel kan få; vital utrustning skall kontrolleras 
oftare och mer ingående än utrustning som kan vara trasig en tid 
utan att det får allvarliga konsekvenser för hela processen. 
Baserad på denna information kan du börja sätta upp ett schema 
för termografiinspektionen. Men du är inte riktigt klar ännu. Det 
finns ett väldigt viktigt steg kvar att ta.

2. Gör en inspektion av utgångsläget
Innan du på riktigt kan börja diagnosticera problem i din 
utrustning, behöver du ett referensmaterial att jämföra mot. Vi 
kan därför rekommendera att du tar värmebilder av all utrustning 
som du tänker dig inspektera. Det här ska göras under normal 
drift. Du kan behöva ta flera värmebilder av en utrustning, 
särskilt i de fall det är en nyckelkomponent i systemet eller en 
komponent som tenderar att gå sönder.

7
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Dessa bilder kommer att fungera som ditt referensmaterial. Det 
är därför viktigt att du dokumenterar utgångsinspektionen väldigt 
väl. Ta hänsyn till alla faktorer som nämnts i sektion 3 i guiden 
för att säkerställa att du får en tillförlitlig temperaturmätning. 
Utgångslägesrapporten ska innehålla de metoder du använt som 
till exempel emissivitets- och reflektions-inställningar för varje 
del av utrustningen, men också exakt platsangivelse för varje 
värmebild. Så snart du har en databas med värmebilder över 
dina komponenter i fungerande skick, så kan du avgöra vilka 
temperaturer som är godkända för varje del av utrustningen och 
ställa ett tröskelvärde för temperaturalarmet. Det gör att kameran 
ger ifrån sig ett alarm om någon del i värmebilden är för varm 
vilket hjälper dig att spara tid vid framtida inspektioner. Spara 
temperaturalarmet för framtida användning.

All denna information kommer att hjälpa dig fastställa huruvida 
det är något fel på din utrustning under senare inspektioner.

3. Börja inspektera
Så snart alla utgångsinspektioner är klara, väl utförda och väl 
dokumenterade kan du börja inspektera din utrustning. Du bör ha 
en lista över delar av utrustningen som behöver kontrolleras och 
ett schema som tar hänsyn till hur mycket komponenten tenderar 
att gå sönder och hur mycket ett fel påverkar hela processen. 
När det är dags för en komponent att inspekteras laddar du bara 
korrekt temperaturalarm i kameran och påbörjar din inspektion. 
Ljuder alarmet indikerar det att utrustningen behöver undersökas 
ytterligare.
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Notera att temperaturalarmet inte betyder att man kan låta bli att 
undersöka värmebilden noggrant. Termografören (användaren av 
värmekameran) behöver ha en djup förståelse av både termografi-
fysiken och utrustningen som inspekteras. Som exempel, titta på 
säkringar som gått och kylsystem med begränsat kylningsflöde. 
Dessa är bara två exempel på problem som leder till kallgångar istället 
för varmgångar. Vi rekommenderar därför att du gör dig bekant med 
värmeprofilen hos din utrustning.

4. Analys och rapport
När all utrustning inspekterats är det dags att återgå till kontoret för att 
analysera bilderna och summera resultatet i en rapport. Men det slutar 
inte här. FLIR Tools gör det möjligt att noggrannt följa den termiska 
prestandan på din utrustning över tid med lättförståeliga grafer och 
diagram. Denna information kommer att hjälpa dig förutsäga när din 
utrustning behöver underhåll vilket gör att du kan planera arbetet i 
förväg.
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DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

* Gäller vid produktregistrering på www.flir.se
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DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

FLIR Ex-Serien

FLIR Exx-Serien

FLIR T-Serien

FLIR T640 / T620

FLIR P-Serien
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FLIR Commercial Systems B.V.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com
 
FLIR Systems Sweden
Antennvägen 6, 
PO Box 7376
SE-187 66 Täby
Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707 
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
e-mail: flir@flir.com
 
FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel.: +33 (0)1 60 37 01 00  (55 02 PM/
BLD/Law enforcement)
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Spain
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems,  Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai -  United Arab Emirates
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane 
115114  Moscow
Russia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
e-mail: flir@flir.com

Asia Pacific Headquarter
HONG KONG
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 – 16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee
Road, Shatin, New Territories,
Hong Kong
Tel : +852 2792 8955
Fax : +852 2792 8952
Email : flir@flir.com.hk

FLIR Systems (Shanghai) Co. Ltd. 
Head Office
Tel : +86 21 5169 7628
Fax : +86 21 5466 0289
Email : info@flir.cn

Beijing Representative Office
Tel : +86 10 5979 7755
Fax : +86 10 5907 3180
Email : info@flir.cn

Guangzhou Representative Office
Tel : +86 20 8600 0559
Fax : +86 20 8550 0405
Email : info@flir.cn

FLIR Systems Japan K.K.
Tel : +81 3 6277 5681
Fax : +81 3 6277 5682
Email : info@flir.jp

FLIR Systems Korea Co., Ltd
Tel : +82 2 565 2714
Fax : +82 2 565 2718
Email : flir@flirkorea.com

FLIR Systems Taiwan
Representative Office
Tel : +886 2 2757 9662
Fax : +886 2 2757 6723
Email : flir@flir.com.hk

FLIR Systems India PVT. Ltd.
Tel : +91 11 4560 3555
Fax : +91 11 4721 2006
Email : flirindia@flir.com.hk

FLIR Systems Australia
10 Business Park Drive,
Notting Hill, Vic 3168
Toll Free: 1300 729 987
New Zealand: 0800 785 492
Tel: +61 (0)3 9550 2800
Email: info@flir.com.au

För att tala med en expert på värmekameror, kontakta:

www.flir.com
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