
In elektrische installaties is een succesvolle 
diagnose van problemen voordat deze 
daadwerkelijk een gevaar vormen, een groot 
voordeel. Een van de tools die dit het beste 
kan faciliteren is een warmtebeeldcamera. De 
snelheid en het gebruiksgemak maken deze 
tot een must-have voor de installatiebranche. 
Dat is in ieder geval de theorie, maar geldt dit 
ook in de praktijk?

Gary Fisher voert uiteenlopende elektrische 
installatiewerkzaamheden uit, doorgaans 
met schakelkasten. Zijn werkgebied beslaat 
de regio tussen zijn thuisbasis in Milton 
Keynes, zuidwaarts over de M1 tot Harrow 
in Noordwest-Londen. Zijn vader, die nu met 
pensioen is, heeft het bedrijf opgericht. Gary 
kwam na het afronden van zijn school bij hem 
in de zaak.

Opsporen van hotspots in circuits
“Warmtebeeldtechnologie wordt zeker steeds 
meer onderdeel van onze activiteiten”, zegt 
hij. “Zelfs voordat ik de camera gebruikte, 
wist ik dat deze hotspots kon opsporen op 
plaatsen in het circuit waar veel meer energie 
wordt gebruikt dan elders in het systeem. Ik 

kon dan ook niet wachten om de FLIR C2 in 
actie te zien.”

Het eerste wat Gary Fisher opviel, waren de 
afmetingen van de C2 (125 × 80 × 24 mm). 
“Bijna net een mobiele telefoon”, aldus Gary. 
De camera is compact en licht (130 g) en past 
gemakkelijk in een borstzak.

“Ook het gebruiksgemak was opvallend”, 
zegt hij. “Ik had nog nooit eerder een 
warmtebeeldcamera gebruikt, maar het is 
heel eenvoudig om te richten en beelden vast 
te leggen. Het beeld kan worden bekeken 
via het 3” touchscreen met een fantastische 
beeldkwaliteit.”

Rapportages met vlijmscherpe 
beelden
De C2 is voorzien van FLIR's gepatenteerde 
MSX® real-time beeldverbeteringstechnologie 
om probleemlocaties eenvoudiger op te 
sporen. Bovendien is de detector van de C2 
met een resolutie van 4800 pixels in staat om 
subtiele warmtepatronen vast te leggen en 
weer te geven. Daarnaast is de C2 voorzien 
van ingebouwd werklicht en een flitser: zeker 

Toen elektricien Gary Fisher de mogelijkheid kreeg om een FLIR C2-warmtebeeldcamera en 
CM174-stroomtang te testen, zag hij dit als een kans om te zien hoeveel toegevoegde waarde 
deze geavanceerde apparatuur aan zijn werk zou kunnen toevoegen.

De warmtebeelden die de FLIR C2-warmtebeeldcamera en FLIR 
CM174-stroomtang produceren, begeleiden elektriciens visueel 
naar de exacte locatie van een potentieel probleem.

geen overbodige luxe in de slecht verlichte 
ruimtes waarin elektriciens vaak moeten 
werken.
“Objecten en warme gebieden zijn zeer 
duidelijk en gedetailleerd te zien, zodat de 
plaatsen die speciale aandacht vereisen 
snel opgespoord kunnen worden”, zegt Gary 
Fisher. “Iedere elektricien profiteert van 
deze tool, uiteenlopend van de professional 
die hoogspanningsinstallaties onderhoudt 
in industriële of commerciële omgevingen, 
tot specialisten op de particuliere markt. Ik 
denk dat de mogelijkheid om de klant een 
overzicht te kunnen presenteren inclusief 
warmtebeelden die metingen opslaan en 
rapporteren staat voor kwaliteit. Dit levert me 
zeker een concurrentievoordeel op.”

De C2 kan radiometrische JPEG's met één 
druk op de knop opslaan. Bovendien kunnen 

FLIR warmtebeeldcamera en stroomtang 
doorstaan test van elektricien met glans
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de beelden later worden gedownload via de 
gratis FLIR Tools-software. Vervolgens kunnen 
gebruikers de warmtebeelden bewerken, delen 
van het beeld uitsnijden, temperatuurmetingen 
toevoegen, kleurpatronen aanpassen en 
overtuigende rapporten opstellen.

Voorkomt gevaar, redt levens 
Naast de innovatie functies van de C2, is 
de belangrijkste eigenschap van het toestel 
het voorkomen van gevaarlijke situaties en, 
mogelijk, het redden van levens. Een van 
de voornaamste redenen dat meterkasten 
van metaal zijn gemaakt, is het brandgevaar 
door losse aansluitingen en de hotspots die 
hierdoor ontstaan.

“Met de FLIR C2 kunnen deze situaties 
worden voorkomen”, aldus Gary Fisher. “Voor 
de vaststelling van mogelijke problemen richt 
u het toestel op de meterkast van de klant en 
krijgt u een duidelijk bewijs van mogelijke 
gevaren die moeten worden opgelost.”

Elektrische problemen in beeld 
gebracht
Gary Fisher was behoorlijk onder de indruk 
van de FLIR C2, en kreeg ook de mogelijkheid 
om de FLIR CM174 600 AC/DC-stroomtang te 
testen.

“Bij het uitvoeren van mijn werk vind ik het 
belangrijk om te weten wat de stroomsterkte 
is, omdat dit mij helpt bij het maken van mijn 

keuzes”, zegt hij. “Bij een zoemend geluid of 
onzekerheid over eventuele problemen in een 
circuit, kan ik de CM174 inzetten en direct zien 
wat er aan de hand is.”

Met de FLIR CM174-stroomtang die is voorzien 
van IGM (Infrared Guided Measurement), 
kunnen gebruikers gevaarlijke en onbekende 
probleemgebieden snel en veilig opsporen. 
Elektrische problemen kunnen visueel 
opgespoord worden zonder direct contact met 
panelen, elektriciteitskasten of een wirwar 
aan bedrading en kabels, die veiligheidsrisico's 
met zich mee kunnen brengen.

“In wezen is de CM174 een stroomtang 
gecombineerd met een warmtebeeldcamera”, 
zegt Gary Fisher. “Als ik deze in mijn bezit zou 
hebben, zou ik er zeker regelmatig gebruik van 
maken.”

Andere kenmerken die Gary Fisher waardeert 
in de FLIR CM174 zijn de smalle klemmen 
die het mogelijk maken om tussen de kabels 
in elektriciteitskasten te kunnen komen. 
Bovendien vindt hij het toestel robuust 
genoeg om in zijn gereedschapskist te kunnen 
opbergen. “Wat wil een elektricien nog meer?”

Ga voor meer informatie over 
warmtebeeldcamera's of deze toepassing naar: 

www.flir.eu/c2
www.flir.eu/cm174
De getoonde beelden zijn wellicht niet representatief voor 
de daadwerkelijke resolutie van de getoonde camera.  
De beelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.
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Gary Fisher: “Met de FLIR C2 zijn objecten en warme 
gebieden zeer duidelijk en gedetailleerd te zien, 
zodat de plaatsen die speciale aandacht vereisen snel 
opgespoord kunnen worden.”

Gary Fisher: “Bij een zoemend geluid of onzekerheid 
over eventuele problemen in een circuit, kan ik de 
CM174 inzetten en direct zien wat er aan de hand is.”

De smalle klemmen van de FLIR CM174 maken het 
mogelijk om tussen de kabels in elektriciteitskasten te 
kunnen komen.

FLIR C2 
• Radiometrische beelden 

Meet ieder gewenst punt op het beeld tussen 
de -10°C en 150°C voor analyse achteraf

• 3” touchscreen
 Met automatische oriëntatie voor duidelijke 

leesbaarheid
• LED-lamp
 Te gebruiken als zaklamp en belichting bij het 

maken van foto's
• FLIR Tools
 Professionele rapportagesoftware voor Mac of 

PC
• Streaming video
 Live warmtevideobeelden afspelen via FLIR 

Tools software
• 2-10 jaar garantie
 2 jaar garantie op  

onderdelen en reparatie- 
kosten en 10 jaar  
garantie op de detector

FLIR CM174 
• IGM™
 80 x 60, 4800-pixel Lepton® 

warmtebeeldcamera, voor een visuele indicatie 
van elektrische problemen

• Smalle klemmen
 Voor nauwkeurige metingen op  

krappe, lastig bereikbare  
plaatsen.

• Geavanceerde functies
 Echte RMS, LoZ, VFD-modus,  

inschakelstroom en slimme  
diode met uitschakelfunctie

• Stroom en spanning
 Controleer de elektrische  

belasting van de onderdelen  
die u meet.

• Laser
 Lokaliseer het probleem  

dat op het warmtebeeld  
is gevonden.

• Accessoires
 Uitbreidbaar tot 3000 A AC  

met FLIR flexibele accessoires


