
Trots att många test- och mätproduk-
ter har blivit oumbärliga för under-
hållspersonal i dag, kan det vara svårt 
att använda ett verktyg för att hitta ett 
problem. Fukt- och elproblem är inte 
alltid tydliga för blotta ögat och därför 
kan det kräva en hel del gissningar för 
att hitta den exakta platsen. En annan 
svårighet med elproblem är att de kan 
vara farliga att ta sig an på nära håll. 

För att lösa de här problemen har FLIR 
Systems utvecklat IGM-tekniken (Inf-
rared Guided Measurement). FLIR 
IGM™ gör att underhållspersonal kan 
identifiera den exakta platsen för ett 
problem som är osynligt för blotta 
ögat. IGM har utformats för att spara 
tid och skydda användarna från poten-
tiellt farliga situationer. 

VAD ÄR IGM?
IGM är tillägget av IR-teknik i den 
beprövade test- och mätutrustningen 
från FLIR Systems. IGM gör att under-
hållspersonal kan jobba smartare och 
effektivare med hjälp av visuell väg-
ledning till temperaturproblem som är 
osynliga för blotta ögat. IGM gör att 
de kan fokusera på felsökning och se 
vilka platser som kan behöva ytterli-
gare testning och undersökning. 

IGM lyfter branschens favorittest-
verktyg till en helt ny nivå och sparar 
värdefull tid åt användarna samtidigt 
som de får möjlighet att visa kun-
derna var problemen döljer sig och 
bevisa att de har åtgärdats efter repa-
ration. IGM använder FLIR Lepton®, 
en revolutionerande IR-långvågssen-
sor (LWIR) med en upplösning på 
80×60 aktiva pixlar. FLIR:s utbud av 

Många inom branschen förlitar sig i dag på test- och mätverktyg för elektriska 
och mekaniska reparationer, underhåll av industriella anläggningar, HVAC-
felsökning och elektronisk testning. Med den nya IGM-tekniken (Infrared 
Guided Measurement) från FLIR Systems blir de här jobben säkrare och 
mycket mer produktiva.  
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FUKTMÄTARNA FLIR MR160 
OCH MR176 

FLIR MR160 och MR176 Imaging 
Moisture Meters hittar potentiella 
fuktproblem visuellt med hjälp 
av en IR-bild. MR160 är ett 
professionellt felsökningsverktyg 
som hittar kalla ytor med 
den inbyggda värmekameran 
(upplösning 80×60) för att 
identifiera fuktiga områden. 
MR176 är en avancerad lösning 
för yrkesverksamma som kräver 
ytterligare flexibilitet och fler 
detaljer i avläsningarna, inklusive 
fyrfärgsbilder, anpassningsbara 
avläsningar och en sensor för 
temperatur/relativ luftfuktighet 
som kan bytas ut i fält.



test- och mätverktyg med IGM omfat-
tar IGM-fuktmätare, strömtänger och 
punktmätare.

IGM-FUKTMÄTARE
Fuktmätare kan registrera fuktav-
läsningar under ytskikt, antingen 
på ett oförstörande sätt eller med 
en ledaransluten stiftsond. Dessa 
mätare kan hjälpa dig att hitta dold 
fukt i väggar, golv eller tak. Med FLIR 
IGM fuktmätare kan du minska tiden 
för avsökning av fukt i ett område mar-
kant. De gör att användarna kan söka 
efter fukt med hjälp av IR-teknik och 
en laserpekare och sedan bekräfta 
och kvantifiera fuktnivåerna med eller 
utan en sond.  Fukten visas som kall 
en yta i värmebilden. Denna tempe-
raturskillnad är inte synlig för blotta 
ögat. IGM-fuktmätarna har en prak-
tisk IR-färgpalett som kallas ICE och 
som visar kalla punkter i blått med en 
svart kant. 

IGM-STRÖMTÄNGER
I miljöer med många kablar eller vid 
riskavsökning på komplexa paneler 
kan en strömtång med IGM från FLIR 
hjälpa dig att hitta elektrisk överhett-
ning snabbare och säkrare utan behov 
av direktkontakt med testobjektet. Det 
gör att du kan hitta den varma punkten 
med den inbyggda värmekameran och 
därefter kan du använda strömtången 
för att verifiera avläsningarna. Värme-
bilden bekräftar avläsningarna med 
avancerade funktioner för kontakt-
mätning och hjälper dig lösa även de 
svåraste elektriska problemen. IGM 
är också avgörande för kontroller efter 

reparationer för att säkerställa att pro-
blemområden har åtgärdats.

IGM-PUNKTMÄTARE 
IGM-punktmätare från FLIR över-
bryggar gapet mellan den nuvarande 
generationen av IR-termometrar 
utan bildkapacitet och FLIR:s mark-
nadsledande värmekameror. En 
IR-termometer ger dig en kontaktfri 
värmeavläsning medan en värmeka-
mera visar de relativa värmeegen-
skaperna för ett föremål eller område 
i förhållande till omgivningen. En 
IR-termometer med IGM gör båda 
dessa saker. Genom att dra nytta 
av FLIR Lepton-kamerans revolu-
tionerande pris, storlek och låga 
effektförbrukning, omvandlar IR-ter-
mometrarna med IGM ett av de mest 
använda mätverktygen till en system 
för felsökning som ger underhållstek-
niker, entreprenörer, elektriker och 
HVAC-tekniker för anläggningar, lik-
som privata husägare, kapacitet att 
snabbt och säkert lösa problem med 
värme- och elanläggningar.”

BREDDA VERKSAMHETEN  
Test- och mätverktyg med IGM från 
FLIR gör att bygg- och industriper-
sonal kan nå bättre resultat, utöka 
verksamheten och agera mer pro-
fessionellt. IGM-fuktmätare, ström-
tänger och IR-termometrar gör inte 
bara att användarna kan hitta pro-
blemen snabbare, säkrare och mer 
exakt, värmebilden gör också att de 
kan visa och dela sina resultat på ett 
mycket mer visuellt övertygande sätt. 
Det är en investering som betalar sig 
på nolltid. 

För information om värmekameror eller om den här 
applikationen besöker du: 

www.flir.com/instruments

Den bild som visas är eventuellt inte representativ för den 
faktiska upplösningen på kameran som visas. Bilder endast 
för illustration.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TG165 OCH TG167 
IR-TERMOMETRAR MED 
VÄRMEBILDVISNING 

TG165:s breda synfält på 50 
grader som kan täcka en hel 
vägg i en bild gör den användbar 
för byggnadsinspektioner och 
allmänna elektriska inspektioner. 
TG167, som är konstruerad 
primärt för elektriska inspektioner 
inomhus, hjälper dig att hitta 
dolda varma och kalla punkter i 
elskåp eller kopplingsboxar från 
säkert avstånd. Synfältet på 25 
grader ger dig en tydlig bild av 
små detaljer från större avstånd, 
inklusive små kopplingar och 
trådar.

FLIR CM174 STRÖMTÅNG

CM174 är världens första kom-
pletta elektriska strömtång med 
en inbyggd värmekamera som 
visuellt identifierar temperatu-
ravvikelser innan de blir ett stort 
problem. CM174 har en smal 
kloöppning och inbyggd arbetsbe-
lysning så att du kan 
komma åt besvärliga 
platser med dåligt 
ljus. Avancerade 
el-funktioner gör att 
du kan få alla avläs-
ningar du behöver 
för att lösa problem 
snabbt, inklu-
sive True RMS, 
LoZ, VFD Mode, 
Inrush och Smart 
Diode med Disable.

FLIR TG167 ger dig bilder av hög kvalitet även när det 
gäller små kontakter och ledningar.


