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Voor je begint...
Inleiding

Uilpcikken en conroIeren

Thermografle is een meettechniek waarbij temperatuur
verschillen zichtbaar gemaakt en gemeten worden door
middel van inFrarood (IR) beelden,
Met een speciale camera (ook warm[ebeeld camera
genoemd) kan warmte visueel worden voorgesteld op
een scherm.
Twee camera’s kunnen uitgeleend worden zodat
leerlingen deze nieuwe technieken kunnen aanleren.

-

-

-

-

-

Netodapter / La der
Voedingssnoer
Camera
Batterij (7u autonomie)
usb-kabel voor overdracht bestonden noar
pcoFMac

Opgele[

Didac[ische mogelijkheden
Thermogratie vindt toepassingen in het opsporen van
lekken, koude bruggen en warmteverliezen, maar ook in
he[ preven[ie[ onderhoud van elektrische en
mechanische installaties.
Een rappor[ van de meting kan je opstellen via de
so[rware FLIR tools die je kan downloaden via de
websire van RTC Limburg

-

Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal!

Inhoud koffer

Voédingssnoer

Netadapter / Lader

Batterij
(7u autonomie)

Usb-kabel voor
overdracht bestanden
pc of mac

2

Opbouw camera

Laser
Focusring lens

Groot scherm

Laser
trigger

Sluiten

Aan/Uit

/

Bewaartoets

Menu/yes-toets
Oproepen van
opgeslagen beelden

Navigatietoets

De camera gebruiken
De camera kan zowel me[ de linker- als me[ de
rech[erhand gebruik[ warden.

AAN/UIT
—

—

Druk op de PWR/NO knop
Druk langer dan 2 sec op de PWR/NO knop
He[ scherm van de camera gee een shu[[ing
down’ venster weer

Ins[ellen [ocus lens
—

—

Houd de camera stevig vast
Neem de [ocusring vas[ me[je andere hand
Uurwijzerzin: [ocus voor dichbij
Tegenuurwiizerzin: voor een verre [ocus

3

Emssivireir instellen
Om snel van start te gaan kon je de emissiviteit ook
instellen op de s[andaardwaarde g85
Houd er wel rekening mee dat je iets minder nauwkeurig
zal meten,
—

1/ navigatietoetsen

—

—

Druk op de menu/ges knop
Ga met de naviga[ietoetsen
emissivitg’

naar

Selecteer de emissiviteitswaarde met de
menu/ges knop

menu/yes
—

—

Stel de emissiviteit in met naviga[ietoe[sen
Selecteer nogmaals op de menu/ges knop
De nieuw inges[ede waarde word onderaan in
he[ scherm weergegeven

Richten Iaserpoin[er
Druk op de laser [rigger om de laserpointer the starten.
Laa[ de laser[rigger terug los om te stoppen

Camerabeeld en
Druk op de bewaartoets en laat deze terug los om een
beeld op te slaan

Rapportering
Een rapport kan opgesteld worden met behulp van de
FLIR tools sottware voor pc

Na afloop van een oeFensessie
Controleer de oetenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.
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