
E�ciëntie en (preventief ) onderhoud in diverse onderdelen van 

installaties is tegenwoordig een veel besproken onderwerp. 

Als voorbeeld kan men kijken naar de bouw sector, deze wordt 

gereguleerd door energie reglementen. Een ander voorbeeld is 

terug te vinden in de industrie. Het stilstaan van machines dient 

immers tot een minimum beperkt te worden.

Al deze zaken moeten beheersbaar blijven. Nieaf-Smitt biedt 

thermogra!sche camera’s die de oplossingen bieden met een 

interessante prijs en thermogra!sch kwaliteitsniveau.
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Thermogra�sche camera’s
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Infrarood thermogra!e is een van de meest belangrijke technologieën welke toegepast worden bij het  

detecteren en bewaken van een veelvoud aan processen.  Tot voor kort was deze gecompliceerde  

apparatuur zeer kostbaar en voornamelijk toegepast in militaire applicaties. De laatste jaren is de  

technologie echter enorm verbeterd en aangeboden aan een grote doelgroep door organisaties zoals 

Nieaf-Smitt. Deze trend heeft er mede voor gezorgd dat er een enorme prijsdaling heeft plaatsgevonden.

Thermogra!sten meten de infraroodstraling wat het oppervlak van een object verlaat. Deze werkwijze 

is bijzonder eenvoudig uit te voeren aangezien fysiek contact niet hoeft plaats te vinden. Veel bedrijven 

laten dan ook elke 6 tot 12 maanden een inspectie uitvoeren; de kosten van de apparatuur zijn immers 

nihil, het eenvoud in gebruik is enorm en uitvoering van de inspectie kunnen dan op elk gewenst tijdstip 

worden uitgevoerd door eigen onderhoudstechnicie.

 

Het is een contactloze meting; de gebruiker kan op veilige afstand blijven en toch een goede  

temperatuurmeting verrichten. Het is echter in sommige situaties van belang om thermogra!sche 

metingen te onderbouwen met contactmetingen en stroommetingen

Er is geen beïnvloeding van het (productie)proces: Let wel, in sommige situaties moet er een  

onnatuurlijke situatie worden nagebootst om fouten in bijvoorbeeld elektrische installaties bloot  

te leggen

De installatie kan in vol bedrijf worden geïnspecteerd: Voor andere inspectievormen (zoals  

NEN 3140 / 1010) zullen er sommige onderdelen worden uitgeschakeld, down time is dan het gevolg,  

wat vaak geen optie is

Er kunnen op eenvoudige wijze vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van gelijk gestelde 

situaties

Er vindt geen vertraging plaats in werkzaamheden

Een snelle opname mogelijk van stilstaande componenten

Snel veranderende temperatuurpatronen kunnen goed worden gesignaleerd

 

 

 

Thermogra!e kan in de meest uiteenlopende situaties toegepast worden, enkele voorbeelden:

Elektrische installaties: slechte verbindingen, brandgevaar preventie

Bouw en inspectie:  constructiefouten, lekkages

Bewaking: opsporen van personen

Medisch: body scan

Thermogra�sche camera’s

Thermogra!e

 

Voordelen

Situaties
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Thermogra�sche camera’s

Belangrijke eigenschappen van de camera’s van Nieaf-Smitt:

In het verleden werd eerst een thermogra!sche foto gemaakt. Om details aan te kunnen tonen werd er  

vervolgens een ‘echte’ foto gemaakt met een digitale camera, met als gevolg dat er een totaal verschillend beeld 

ontstond.  Het gebruik van verschillende groothoeklenzen zorgt immers voor een vertekening. Met de komst 

van Image Fusion zal er echter geen verschil meer zijn. 

De camera geeft een thermische foto, een ‘echte’ foto en een mix van zowel thermisch en ‘echt’. 

De camera geeft zowel volledig thermisch als een combinatie van thermisch / echt beeld weer door middel van 

beeld-in-een-beeld.   

Met ‘Thermisch Boven’ en ‘Thermisch Onder’ is het mogelijk om in stappen van 5% van de temperatuurbalk het 

thermische beeld in het ‘echte’ beeld te laten opkomen. Hiermee wordt een zeer hoge scherpte bereikt en kan 

het thermisch verloop van een object perfect worden weergegeven. 

De thermogra!sche camera’s van Nieaf-Smitt zijn allen voorzien van een temperatuurmeting over de volledige 

sensor. Dat wil zeggen dat elke pixel een temperatuursensor is, waardoor er slechts 1 foto nodig is voor een 

juiste weergave van de werkelijkheid. 

Nieaf-Smitt camera’s

100 % thermisch                                        50 % thermisch                                     100 % zichtbaar
                                                                         50 % zichtbaar



Laser

LED lamp

Camera zoeker

IR lens focus

Afdrukknop

Grip  

(afneembaar - NI IR 2010)

Batterij indicator

Afdrukknop

Speaker

Easy-to-use navigatie  

toetsen

Microfoon voor 
spraakopnames

Cursors

Snelkeuze toetsen
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In de traditionele manier van thermogra!sch onderzoek dient de gebruiker na het maken van een foto zijn 

bevindingen te documenteren voordat er een rapportage wordt opgemaakt. Dit wordt over het algemeen 

altijd handmatig uitgevoerd, met alle vertragingen van dien. Met de komst van een memorecorder in de 

camera hoeft dit niet meer voor te komen. Na het maken van een foto spreekt de gebruiker simpelweg zijn 

bevindingen in op de camera, welke teruggeluisterd kunnen worden in de software op de camera. De  

resultaten kunnen dan direct in de software verwerkt worden. 

 

De camera’s zijn in staat om zogeheten ‘hot’ en ‘cold’ spots op te sporen en hier een alarm aan te verbinden. 

Bij een bepaalde temperatuur boven of onder de drempel zal vervolgens een optisch en / of akoestisch alarm 

afgaan. Met deze functie is het mogelijk om gedurende een langere periode een onderzoek uit te voeren. 

Deze functie staat het toe om, onopgemerkt, materialen of apparatuur gedurende langere tijd te monitoren. 

Dit kan volgens standaard tijdsintervallen of handmatig ingegeven tijdstippen. 

Vier afzonderlijk verplaatsbare cursors staan het toe om eenvoudig een juiste vergelijking van componenten 

te maken. Met het instellen van de emissiewaarden per cursor wordt er een juiste temperatuur weergegeven 

of kan een juiste emissie worden bepaald, wat een enorme tijdsbesparing oplevert. 

Grote accucapaciteit (>5 uur) garandeert een continuering van de werkzaamheden. In een groot deel van het 

portfolio is de accu verwisselbaar

Thermogra�sche camera’s

Nieaf-Smitt camera’s

Overzicht
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Thermogra�sche camera’s

Selectie tabel

Resolutie 47 x 47 160 x 120 160 x 120 320 x 240

Pixel gevoeligheid < 0.15 oC < 0.08 oC < 0.08 oC < 0.08 oC

Temperatuurbereik -20 oC...+350 oC -10 oC...+250 oC -10 oC...+500 oC -10 oC...+250 oC

Aantal meetpunten 2209 19.200 19.200 76.800

Visuele camera

Alarmfunctie

Tijdsinstellingen

Picture-in-picture

Image Fusion

Thermisch boven en onder

2 verplaatsbare cursors

4 verplaatsbare cursors

Instelbare emissiviteit per cursor

LED-lamp

Verwisselbare accu

Pagina nummer 16 18 20 22
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Artikel nummer  626000723

Thermogra�sche camera’s

Thermogra!sche camera

De NI IR2010 thermografische camera laat u zowel een ‘echt’ 

beeld als een thermografisch beeld van uw object zien, of een 

samensmelting van deze twee. Door het combineren van het 

‘echte’ en thermografische beeld bent u in staat om een zeer 

hoge scherpte te bereiken, welke normaal alleen door camera’s 

met een hoge resolutie worden behaald. Hierdoor bespaart  

u niet alleen geld, maar ook tijd tijdens het maken van  

rapportages. Een normale camera is niet meer nodig om een 

goede referentie foto te maken.

De NI IR2010 slaat zowel de volledige thermogra!sche foto 

op als de ‘echte’ foto en kan deze laten samensmelten. Het 

thermogra!sch beeld wordt dan over het ‘echte’ beeld gelegd 

waardoor er een maximaal scherp beeld ontstaat.Een lagere 

thermogra!sche resolutie is dan ook zeer bruikbaar. 

Beeldweergave mogelijkheden

Image fusion

Picture-in-picture

Aanzicht
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Thermogra�sche camera’s

Instellingen en bediening

Aan/uit schakelaar

Temperatuurbereik en -weergave instelbaar

Automatisch temperatuurbereik en -weergave

Image fusion uitlijn mogelijkheden

Handmatig instelbaar Image fusion beeld

Laser schakelaar

Uitlezing in ˚C of ˚F

Instelbaar emissiviteit

Gebruiker gede!nieerd gere#ecteerde temperatuur

Twee verplaatsbare cursors

Gebiedsanalyse, 3 formaten instelbaar

X-Y pro!elen

8 verschillende kleurpaletten

Tekst toevoeging aan foto’s

Spraak toevoeging aan foto’s

Tijd en datum 

Optisch en akoestisch alarm 

 Kenmerken 

Visueel / thermogra!sch / gecombineerd Image Fusion 

  (100%, 75%, 50%, 25%)

Eenvoudig in gebruik

Volledig Nederlandse bediening en software voor het   

 creëren van PDF-rapporten

Meervoudige meetpunten

Fotobrowser

Batterij indicator

Lichtgewicht

Laser 

Autotische koude/warmte zoeker

Diverse talen instelbaar (o.a. Engels, Frans)

LED lamp voor foto’s in het donker

Speci!caties

Inclusief

+ Handleiding  + 1 GB micro SD kaart

+ Grip (afneembaar) + Draagtas

+ Batterij en oplader + Snelstart handleiding

+ Software  + Lensdop

Functie Bereik

Temperatuur -10°C ... 350°C

Radiometrie Twee verplaatsbare  

temperatuur sensoren

Nauwkeurigheid ± 2°C of ± 2 % van de meting

Temperatuur om nauw-

keurigheid te bereiken
23°C

Focus 0.5 m tot oneindig

Opslag Tot 1000 foto’s op 1GB SD 

micro kaart

Batterij Lithium-ion oplaadbaar, tot 6 

uur continue gebruik

Afmetingen 130 x 95 x 90 mm zonder greep

Gewicht 0.70 kg   



Thermogra!sche camera

De NI IR5010 is een zeer geschikte thermogra!sche camera 

voor onderhoudstechnici en thermogra!sten. De hoge kwaliteit 

foto’s worden opgeslagen en eventueel bewerkt op de camera, 

zodat potentiële problemen direct op locatie kunnen worden 

opgelost. Opnamen kunnen eventueel ook naar de PC worden 

gedownload voor analyse en rapportage in de meegeleverde 

software. 

Doelgroep

Als gebruikers kunnen de volgende groepen worden  

gede!nieerd:

Onderhoudsdiensten

Inspecteurs

Proces monitoring

E-Installateurs

HVAC installateurs

Algemene industrie en utiliteit  

Beeldweergave mogelijkheden

Thermisch boven

Terhmisch onder

Picture-in-picture
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Artikel nummer  626000751

Thermogra�sche camera’s

AanzichtAanzicht



Instellingen en bediening 

Automatisch / handmatig instelbaar temperatuurbereik 

 en niveau

Uitlezing in °C of °F

2 verplaatsbare temperatuur meetcursors

Temperatuur verschillen tussen twee punten

Automatisch warmte en koude zoeker

Re#ecterende temperatuur instelbaar

Gebiedsanalyse, 3 opties

X-Y thermogra!sche pro!elen

Isothermen met temperatuuurverschillen

Spraak- of teksttoevoeging

Kleurpallet instelbaar

Diverse talen beschikbaar

Batterij indicator

Fotobrowser met afspelen van gesproken tekst 

Kenmerken
Volledig Nederlandse bediening en software

Eenvoudig bewerken van de foto op zowel de camera  

 als in meegeleverde software

Creëren van PDF-rapporten

Volledige temperatuurmeting, 19.200 meetpunten

Laserpointer

LED-lamp voor verlichting op slecht verlichte plaatsen
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Thermogra�sche camera’s

Speci!caties

Functie Bereik

Field of view 20° x 15°

Spectraal bereik 8 μm...14 μm

Minimale focus 30 cm

Thermische gevoeligheid NETD < 80 mK (0.08 °C) @ 23 oC en 30 °C 

omgevingstemperatuur

Detector 160 x 120 pixels ongekoelde microbolometer

Temperatuursbereik -10 °C...+250 °C

Emissiviteit correctie Instelbaar 0.1...1.0 in stappen van 0.01

Nauwkeurigheid ± 2 °C of ± 2 %

Display 3 ½”

Foto opslag Meer dan 1000 foto’s op de meegeleverde 

micro SD-card

Laser pointer Ingebouwde Klasse II laser

Batterij Oplaadbare en vervangbare Li-Ion met een 

capaciteit van 5 uur

IP-waarde IP54

Valtest 2 meter

Afmetingen 130 x 95 x 220 mm

Gewicht 0.8 kg

Inclusief

+ Snelstart handleiding  + Batterij en oplader

+ USB-kabel   + 2 GB micro SD-kaart

+ Draagtas  + Handleiding op CD 

+ Lensdop  + PC-software

Aanbevolen accessoires 

Autolader  626001051 

Extra accu  626001053

Schaduwvenster  626001042
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Artikel nummer  626000736

Thermogra�sche camera’s

Thermogra!sche camera

De NI IR6010 is een thermogra!sche camera welke voldoet aan 

alle eisen van de veeleisende gebruiker. De resolutie van 160 x 

120 pixels gecombineerd met Image Fusion zorgt ervoor dat er 

een zeer hoge beeldscherpte bereikt wordt. Daarnaast kunnen 

details zeer nauwkeurig worden onderscheiden.

De enorme verscheidenheid aan instelbare talen biedt elke 

gebruiker uitkomst. Daarnaast zorgt de eenvoudige bediening 

voor een hoog gebruiksgemak.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van thermogra!e 

zijn verwerkt in de NI IR6010. Zo is er een vernieuwd 

temperatuurbereik tot 500 °C (932 °F), zijn de vier cursors 

voorzien van eigen emissie-waarden en beschikt de camera 

over een instelbare interval periode.

Doelgroep

De veelzijdigheid aan functies maken het mogelijk dat de  

NI IR6010 breed inzetbaar is. Een aantal voorbeelden: 

Onderhoudswerkzaamheden

NEN gerelateerde inspecties

Monitoring

Gebouwinspecties

Controle na installatie

Tracering van leidingen en andere warmtebronnen

Controle van voertuigenbewaking 

Beeldweergave mogelijkheden

Image Fusion

Thermisch boven

Terhmisch onder

Picture-in-picture

Aanzicht
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Thermogra�sche camera’s

Inclusief

+ Snelstart handleiding  + Batterij en oplader

+ USB-kabel   + 2 GB micro SD-kaart

+ Draagtas  + Handleiding op CD 

+ Lensdop  + PC-software

Aanbevolen accessoires 

Autolader  626001051 

Extra accu  626001053

Schaduwvenster  626001042

Functie Bereik

Field of view 20° x 15°

Spectraal bereik 8 μm...14 μm

Thermische gevoeligheid NETD < 80 mK (0.08 °C) @ 23 oC

Detector 160 x 120 pixels ongekoelde microbolometer

Temperatuursbereik -10 °C...+250 °C

Emissiviteit correctie Instelbaar 0.1...1.0 in stappen van 0.01

Nauwkeurigheid ± 2 °C of ± 2 %

Display 3 ½”

Foto opslag Meer dan 1000 foto’s op de meegeleverde 

micro SD card

Laser pointer Ingebouwde Klasse II laser

Batterij Oplaadbare en vervangbare Li-Ion met een 

capaciteit van 5 uur

Afmetingen 130 x 95 x 220 mm

Gewicht 0.8 kg

Instellingen en bediening 

Automatisch / handmatig instelbaar temperatuurbereik  

en niveau

Uitlezing in °C of °F

Vier verplaatsbare temperatuur meetcursors met 

individueel instelbare emissie waarden

Temperatuur verschillen tussen twee punten

Automatisch warmte en koude zoeker

Re#ecterende temperatuur instelbaar

Gebiedsanalyse, 3 opties

X-Y thermogra!sche pro!elen

Isothermen met temperatuuurverschillen

Spraak- of teksttoevoeging

Kleurpallet instelbaar

Image fusion instelbaar: 100% echt, 25% / 50% / 75% / 

100% thermogra!sche combinatie of Picture-In-Picture

Digitale zoom, 2x of 4x

Diverse talen instelbaar

Fotobrowser met afspelen van gesproken tekst

Foto interval in te stellen, inclusief alarm

 

Kenmerken
Volledig Nederlandse bediening en software

Eenvoudig bewerken van de foto op zowel de camera  

als in meegeleverde software

Creëren van PDF-rapporten

Volledige temperatuurmeting, 19.200 meetpunten

LED-lamp voor verlichting op slecht verlichte plaatsen 

Speci!caties



Thermogra!sche camera

De NI IR8010 is met de hoge resolutie van 320 x 240 pixels het 

absolute topmodel in de lijn thermogra!sche camera’s van 

Nieaf-Smitt. Deze veelzijdige alleskunner is zeer geschikt voor 

de professionele thermogra!st welke geen genoegen neemt 

met minimale speci!caties. DE NI IR8010 is voorzien van maar 

liesft 76.800 meetpunten 

Naast de hoge resolutie is de camera, als vanzelfsprekend, 

voorzien van Image Fusion, alarm functie, cursors voorzien van 

eigen emissiewaarden en is het mogelijk om een foto interval in 

te stellen.  

Doelgroep

De camera kent een brede groep aan potentiële gebruikers in 

diverse marktsectoren:

Bouw

Industrie (chemie, metaal, hout, papier en verpakking,    

productie)

Energie en utiliteit (water, olie en gas, elektriciteit en  

gas, afval)

Wegenbouw

Infra

Automotive

Publieke sector (rijksoverheden, lokale overheden,  

woningcorporaties, maatschappelijke organisaties)

Retail en consumergoods 

Beeldweergave mogelijkheden

Image fusion

Thermisch boven

Terhmisch onder

Picture-in-picture
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Artikel nummer  626000752

Thermogra�sche camera’s

Aanzicht



Instellingen en bediening 

Automatisch / handmatig instelbaar temperatuurbereik  

en niveau

Uitlezing in °C of °F

8 kleurpaletten

Vier verplaatsbare temperatuur meetcursors met 

individuele emissie waarden

Temperatuur verschillen tussen twee punten

Automatisch warmte en koude zoeker

Re#ecterende temperatuur instelbaar

Gebiedsanalyse, 3 opties

X-Y thermogra!sche pro!elen

Isothermen met temperatuuurverschillen

Spraak- of teksttoevoeging

Image fusion instelbaar: 100% echt, 25% / 50% / 75% / 

100% thermogra!sche combinatie of Picture-In-Picture

Digitale zoom, 2x of 4x

Diverse talen instelbaar

Fotobrowser met afspelen van gesproken tekst

Foto interval in te stellen, inclusief alarm 

Kenmerken
Volledig Nederlandse bediening en software

Eenvoudig bewerken van de foto op zowel de camera  

 als in meegeleverde software

Creëren van PDF-rapporten

Volledige temperatuurmeting, 19.200 meetpunten

LED-lamp voor verlichting op slecht verlichte plaatsen

Speci!caties

Functie Bereik

Field of view 21.4° x 16°

Spectraal bereik 8 μm...14 μm

Thermische gevoeligheid NETD < 80 mK (0.08 °C) @ 23 oC

Detector 320 x 240 pixels ongekoelde microbolometer

Temperatuursbereik -10 °C...+250 °C

Emissiviteit correctie Instelbaar 0.1...1.0 in stappen van 0.01

Nauwkeurigheid ± 2 °C of ± 2 %

Display 3 ½”

Foto opslag Meer dan 1000 foto’s op de meegeleverde 

micro SD-card

Laser pointer Ingebouwde Klasse II laser

Batterij Oplaadbare en vervangbare Li-Ion met een 

capaciteit van 5 uur

Afmetingen 130 x 95 x 220 mm

Gewicht 0.8 kg
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Thermogra�sche camera’s

Inclusief

+ Snelstart handleiding  + Batterij en oplader

+ USB-kabel   + 2 GB micro SD-kaart

+ Draagtas  + Handleiding op CD 

+ Lensdop  + PC-software

Aanbevolen accessoires 

Schaduwvenster  626001042

Accu   626001053

Autolader  626001051



Accessoires

Autolader

Artikelnummer:

626001051

 

70 series

Schaduwvenster

Artikelnummer:

626001042

USB-kabel

(voor NI IR5010/6010/8010)

Artikelnummer:

626001056

Test lead, 1 meter 

Accu

(voor NI IR5010/6010/8010)

Artikelnummer:

626001053

Accessoires voor thermogra!sche camera’s

Autolader 

(vor NI IR2010)

Artikelnummer:

626001043

 

70 series

Draagtas

Artikelnummer:

626001046

Handvat

(voor NI IR2010)

Artikelnummer:

626001047

USB-kabel

(voor NI IR2010)

Artikelnummer:

626001045

Test lead, 1 meter 

Laadadapter 230 V

(voor Ni IR2010)

Artikelnummer:

626001044

Laadadapter 230 V

(voor NI IR5010/6010/8010)

Artikelnummer:

626001055
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