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Warmtebeeldcamera 
op je smartphone
Is zoiets handig om te hebben?

Sinds FLIR in 2014 de eerste FLIR ONE-lijn warmtebeeldcamera’s voor smartphones introduceerde, heeft 

deze productgroep een grote ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels kunnen professionals uit allerlei 

beroepsgroepen werken met een gebruiksvriendelijke en betaalbare warmtebeeldcamera die voorziet in 

hun unieke behoeften. De Flir One Pro LT die midden vorig jaar op de markt kwam, staat voor de volgende 

fase in hun productontwikkeling: dit model maakt geavanceerde functies zoals MSX en VividIR namelijk ook 

toegankelijk voor professionals met een wat kleiner budget.

Sinds de komst van warmtebeeldcamera’s die je op je smartphone aan 
kunt sluiten, is het veel gemakkelijker geworden voor iedereen om over 
een dergelijke camera te beschikken. De prijs van een dergelijke camera is 
aanzienlijk lager dan een normale warmtebeeldcamera, terwijl er gezegd 
wordt dat ze vergelijkbaar zijn qua foto’s die ze maken. Is dit ook waar en 
leveren ze betrouwbare plaatjes op, want is het alleen een leuke gadget, 
dan is goedkoop duurkoop.
Wij spraken Michiel Nijsen, één van de mensen achter de inspectie-
software Inspectora over dit onderwerp. Voor inspecteurs van elektrische 
installaties is namelijk een warmtebeeldcamera een onmisbaar stukje 
gereedschap. Overbelasting van kabels, schakelaars, contactdozen en pro-
blemen in schakel- en verdeelinrichtingen zijn namelijk met een warm-
tebeeldcamera heel gemakkelijk zichtbaar te maken. Hij heeft uitgebreid 
geëxperimenteerd met dit type camera’s. “Als inspecteur wil je snel inzich-
telijk kunnen maken waar er problemen in een installatie zijn of dat juist 
alles geheel naar wens is. Infraroodcamera’s kunnen daarbij heel veel tijd 
besparen omdat letterlijk met één foto de situatie in bijvoorbeeld een 
groepenkast zichtbaar is te maken. Daarbij gaat het om het vastleggen 
van een goed- of foutsituatie en is de inspecteur niet geïnteresseerd in de 

exacte waarden van de temperatuur”, aldus Michiel Nijsen. De praktijk 
laat zien dat een inspecteur een camera wil die gemakkelijk te bedienen is 
en waarvan de foto’s snel en eenvoudig in zijn rapport zijn in te plakken. 
Het is met name dat laatste dat maakt dat de opzetcamera zo prettig is. 
Ondertussen is iedereen gewend om foto’s met zijn telefoon te maken. 
De kwaliteit van de plaatjes is dusdanig hoog dat je in heel veel gevallen 
niet meer een grote, zware camera hoeft mee te zeulen. De software op 
de telefoon, alsmede het gebruik van diensten zoals Whatsapp, maken 
ook dat het wel heel erg gemakkelijk is geworden om foto’s te versturen 
naar andere gebruikers. Alles in de telefoon is er op gericht om plaatjes te 
delen met de hele wereld.
Wie gebruik maakt van de opzetcamera van Flir, kan ook van de stan-
daard fotofuncties van de telefoon gebruik maken, omdat de foto’s en 
filmpjes die met de warmtebeeldcamera gemaakt worden gewoon tussen 
de gewone foto’s in het geheugen van de telefoon opgeslagen worden. 
Functies als datum, tijd en plaats worden ook meegenomen zodat ook de 
IR-plaatjes gemakkelijk te archiveren zijn. De telefoon zelf neemt hier al 
een belangrijk deel van het werk voor u uit handen.
De Flir-camera is er voor zowel voor iOS (iPhone en iPad) als Android. 

 Meettechniek

Voor Inspectora is de iOS-versie het belangrijk-
ste, omdat het hele inspectiepakket draait op de 
iPad. De warmtebeeldcamera draait hierdoor 
naadloos mee in het totale inspectieproces en 
een inspecteur hoeft dan ook geen extra moeite 
te doen om IR-plaatjes in zijn rapport op te 
nemen.

Klein en handzaam
De opzetcamera is door het ontbreken van een 
beeldscherm en bedieningselementen zeer klein 
en vraagt dan ook nagenoeg geen ruimte in de 
toolbox van de gebruiker. Doordat de camera 
zowel een beeldsensor voor infrarood als nor-
maal licht heeft, kunnen de beelden van beide 
gecombineerd worden. Deze techniek, door 
Flir MSX-beeldverbetering genaamd, maakt het 
mogelijk om heel gemakkelijk te herkennen wat 
er op de IR-foto staat. De plaatjes in afbeelding 
1 laten duidelijk zien waar we het over hebben. 
Zonder de MSX-technologie is het vooral ach-
teraf heel lastig om te zien wat er op de plaatjes 
weergegeven wordt en er vervolgens conclusies 
uit te trekken.

Seek camera
Flir is niet de enige die een opzetcamera maakt 
voor uw smartphone. Ook Seek maakt een serie 
camera’s die in veel opzichten vergelijkbaar is. 
Op internet zijn van deze camera’s vele reviews 
te vinden. Ook zijn er de nodige testen gepu-
bliceerd waarbij de Seek en de Flir naast elkaar 
gelegd zijn (afbeelding 2). Ook Michiel Nijsen 
heeft beide camera’s uitgebreid bekeken. Als eer-
ste mist de Seek een goede functie om normale 
beelden en IR beelden over elkaar heen te leg-
gen. De Seek heeft dan wel de mogelijkheid om 
de camera van de telefoon te gebruiken, maar 
meer dan heen en weer gaan van de ene naar 
de andere camera is het niet. Daarbij zitten 
de camera’s ver uit elkaar en kan er een groot 
verschil zijn tussen beide plaatjes. Er moet wel 
opgemerkt worden dat de resolutie van de Seek 
veel hoger is. Het gemis van de MSX-functie 
maakt dit verschil echter niet goed. De plaatjes 
van de Flir zijn voor inspectiewerk veel beter.
Het viel Michiel ook op dat de beide camera’s 
niet dezelfde temperatuur weergeven. Bij een 
spotmeting op het oog van zijn hond gaf de Seek 
een temperatuur aan van slechts 27 ⁰C hetgeen 
toch redelijk laag is (afbeelding 3).

Nauwkeurigheid
Belangrijk bij het werken met een IR camera (en 
dus ook met de Flir One Pro) is de resolutie. 
IR-camera’s hebben een veel lagere resolutie dan 
de camera van uw telefoon. Dit houdt in dat 
bij het uitvoeren van metingen op enige afstand 
het aantal pixels dat het oppervlak afdekt waar-
van u de temperatuur wilt weten heel klein kan 
zijn. Is de afstand zelfs heel groot, dan kan het 
zijn dat het oppervlak niet eens één pixel afdekt 
(afbeelding 4). Het spreekt voor zich dat de tem-
peratuurmeting zeker in dat laatste geval niet 
representatief is met de werkelijkheid. Voor een 
goede meting is het van belang dat de camera 
de temperatuur van zo veel mogelijk pixels kan 
meten om te komen tot een gemiddelde dat een 
betrouwbare weergave geeft van de werkelijk-
heid.
Bij de Flir camera’s is afhankelijk van het type 
Flir One de resolutie 80 x 60 of 160 x 120 
pixels. Seek gebruikt beeldsensoren met de dub-
bele resolutie wat maakt dat hij in theorie beter 
zou moeten zijn. De MSX-technologie van Flir 
maakt echter dat deze camera’s in het gebruik 
prettiger zijn. Wel moet in de gaten gehou-
den worden dat juist door deze technologie je 
te gemakkelijk vergeet dat de resolutie van de 
IR-camera heel laag is en het aantal pixels waar-
van de temperatuur afgelezen moet worden te 

laag is voor een goede meting. Het in de gaten 
houden van de afstand tot het te meten object is 
dan ook zeer belangrijk. 

Flir One Pro LT
De camera die vorig jaar op de markt is geko-
men is de Flir One Pro LT. Deze is gebaseerd 
op de Flir Lepton-warmtebeeldmicrocamera en 
bouwt voort op de geavanceerde functies van de 
Flir One Pro, maar dan met een lagere resolu-
tie van 80 x 60 pixels. Een van de belangrijkste 
tools is de genoemde MSX-beeldverbetering, 
die warmtebeelden en beelden van een opti-
sche HD-camera combineert tot haarscherpe, 
gedetailleerde beelden die zeer gemakkelijk te 
interpreteren zijn. Alle Flir One Pro-modellen 
zijn voorzien van de eigen MSX-technologie en 
VividIR-beeldsignaalverwerkingtechnologie van 
FLIR, die samen een betere warmtebeeldkwali-
teit en helderheid opleveren. Bovendien kunnen 
gebruikers met de OneFit-cameraconnector het 
apparaat zodanig aanpassen dat ze het aan hun 
smartphone kunnen bevestigen zonder daarvoor 
een van de vele populaire modellen bescherm-
hoesjes te hoeven verwijderen.
Voor de bediening en het bekijken van de beel-
den is er de Flir One-app, met daarin onder 
andere tools zoals meerdere spottemperatuurme-
ters, aangepaste on-screen temperatuurregistra-
tiegebieden, praktische tips om problemen op te 
lossen en gebruiksscenario’s. Dankzij de smart-
watch-compatibiliteit met de Apple Watch en
diverse Android-smartwatches is het mogelijk 
om warmtebeelden live te streamen, rond hoe-
ken te kijken en foto’s of video’s te maken met 
uw apparaat.

Tot slot
Uit het onderzoek dat Michiel Nijsen heeft 
uitgevoerd, komt de Flir One Pro duidelijk als 
winnaar naar boven. De goed te interpreteren 
plaatjes alsmede het gemak waarmee de beelden 
zijn te plakken in de inspectierapporten maken 
dat dit type warmtebeeldcamera ideaal is. De 
lagere nauwkeurigheid ten opzichte van grote, 
dure warmtebeeldcamera’s is hierbij geen echt 
nadeel omdat de toepassing waarvoor Michiel de 
camera gebruikt, niet echt om een hoge nauw-
keurigheid vraagt.          •
Voor meer informatie 
www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 
‘Warmtebeeldcamera op je smartphone’. 

www.flir.com

Afbeelding 1. Door de MSX-technologie is veel 
gemakkelijker te zien wat er op het IR-plaatje 
weergegeven wordt.

Afbeelding 2. Niet alleen Flir maakt opzetcamera’s voor 
de smartphone. Tussen de Flir en de Seek zitten echter 
wel grote verschillen zoals de plaatjes van hetzelfde 
object laten zien.

Afbeelding 3. De Seek gaf bij een spotmeting op het 
oog van een hond en wel heel er lage waarde.

Afbeelding 4. De lage resolutie maakt dat er vrij snel 
metingen uitgevoerd worden die niet betrouwbaar 
zijn. Hoe meer pixels het te meten object omvat hoe 
nauwkeuriger de meting is.


