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VOORDELEN IN DE PRAKTIJK :

Volledig radiometrische IR-camera’s
uit originele EU-productie

50 Hz realtime-meting en realtime-
beeldweergave garanderen duide-
lijke, kwalitatief hoogwaardige
 warmtebeelden

Hoge thermische gevoeligheid

Hoge geometrische resolutie 

Nauwkeurige temperatuurmeting
over het gehele beeld

Dubbel knoppen-touchdisplay -
bediening

5 megapixel digitale camera voor
normale beeldopnamen

Robuust, stootbestendig ontwerp in
twee componenten constructie met
beschermingsgraad IP54

Klapbaar 3,5 inch touch-
kleurendisplay

DuoVision-functie voor 
beeld-in-beeld weergave 

Geïntegreerde laser-pointer

Talrijke meetfuncties

Bluetooth spraakregistratie mogelijk

USB-gegevensoverdracht

Hoogwaardige analyse-software
standaard meegeleverd, in Frans,
Duits en Engels

Niet voor niets behoort het construc-
tieplatform van de IC-serie wereld-
wijd tot een van de meest verkochte
warmtebeeldcameraplatforms. 

Deze is serie is speciaal ontwikkeld als
antwoord op de sterk toenemende
vraag naar thermografische realtime-
meetprocessen die ook bij kleinere bud-
gets het gebruik van kwalitatief hoog-
waardige camera’s mogelijk maakt. 

Profiteer nu van de nieuwste generatie warmtebeeldcamera’s, 
die niets te wensen over laat 

Met de modellen IC085LV en IC125LV
kunt u nu profiteren van de talrijke voor-
delen van de volgende IC-generatie !

De nieuwste microbolometertechniek
garandeert nog nauwkeurigere 50 Hz
realtime-warmtebeeldopnamen be-
staande uit 110.592 individuele tem-
peratuurmeetpunten met maximale ruis-
en interferentieonderdrukking.

Een 5 megapixel digitale camera maakt
zeer scherpe normale beeldopnamen
mogelijk, die via de DuoVision-functie
flexibel als beeld-inbeeld-weergave
met infraroodopnamen kunnen worden
gelaagd.

Of u neemt direct complete infrarood -
video’s op met uw IC-camera:

Naar keuze niet radiometrisch op SD-
kaart of als volledig radiometrische IR-
video met de optionele realtime-up-
grade via een USB-verbinding.

Ook de bediening is nog flexibeler:
 Dankzij het capacitieve touch-display
kunt u de warmtebeeldcamera ter
plekke naar keuze via het toetsenveld
of via het 3,5 inch grote touchdisplay
bedienen. 

IC085LV en IC125LV
Vooruitstrevende warmtebeeldcamera’s 
uit de IC-serie

Groot, capacitief 3,5 inch touchdisplayW

Dubbele toetsen- / touchdisplaybesturing W

voor maximaal bedieningscomfort

Praktische klapfunctie: Traploos zwenkbaar W

voor een optimale aanpassing van de zichthoek, 
gesloten als bescherming voor monitor en 
bedieningspaneel

Het hoogwaardige sensorsysteem van
de IC-warmtebeeldcamera’s is in staat
permanent ook de kleinste temperatuur-
veranderingen te bepalen. 

De toonaangevende detec-
tor met een innovatieve
constructie herbergt
110.592 autonome tempe-
ratuurmeetpunten, waarvan elk indivi-
dueel punt bijna zestig keer per se-
conde de actuele temperatuurwaarden
van het meetobject meet en weergeeft
op het grote LCD-beeldscherm.

Door de hoge beeldverversingsfre-
quentie, wordt geen enkel beeld en
zo ook geen belangrijke ther-
mografische informatie
overgeslagen en wordt elk
warmtebeeld in realtime
weergegeven. 

Alleen een hoge beeldverver-
singsfrequentie met 50 Hz
techniek garandeert werken
zonder vermoeidheid en een
trillingsvrije registratie van ook
bewegende meetobjecten.

IC – intelligent en slim…
Deze IC-camera’s hebben alles wat u van een professionele 
compacte warmtebeeldcamera verwacht. Slimme elektronica 
en functies, intelligent mobiliteitsconcept, 
uitstekende prijs-/prestatieverhouding.

Dankzij realtime weergave altijd volledig in beeld

1,3 mrad geometrische resolutie en
0,05 °C thermische gevoeligheid, garan-
deren in elke meetsituatie nauwkeurige
thermografieken in realtime – met de
IC125LV tot in het hogetemperatuur-
meetbereik van +1.500 °C.

De camera’s maken het daarbij o.a. mo-
gelijk bereiksanalyses en verschilmetin-
gen uit te voeren bij maximaal negen
bewegende temperatuurmeetpunten,
waarvan acht individueel configureer-
baar zijn. Daarnaast kunt u via een
alarm-, resp. isothermen-functie zelfs

punten en met de
geïntegreerde hot-
cold-spot-detectie is
het zoeken naar het
warmste of koudste punt in
de opname overbodig. 

Door de korte minimale scherp -
stellingsafstand van slechts 50 cm
kunnen alle objecten van dichtbij
op het punt nauwkeurig worden
 onderzocht.

Zeer nauwkeurig, ook bij hoge temperaturen

Het softwarepakket 
IC-IR-Report wordt serie -
matig als downloadversie
meegeleverd bij elke 
IC-camera.

De meegeleverde software is niet alleen
een eenvoudig overdrachts- of weer -
gavetool – bij elke IC-camera ontvangt
u een professioneel programma met
 talrijke functies voor het uitbreiden, or-
ganiseren en documenteren van uw
meetresultaten.

De DuoVision-functie van de
software biedt bovendien een
optie voor het gelaagd weer-
geven van infrarood en nor-
male beelden met een willekeurige in-
tensiteit. De zo aangemaakte en opge-
slagen DuoVision-beelden, maken een
betere analyse en het nog aanschouwe-
lijker documenteren mogelijk.

En met de optioneel verkrijgbare real-
time-uitbreiding kunnen thermografen
volledig radiometrische infraroodvideo’s
van hun IC-camera synchroon met de
meting overdragen naar een PC en daar
via de software direct in realtime analy-
seren en registreren. 

Een optimale analysefunctie,
bijvoorbeeld voor een gedetail-
leerd onderzoek naar het op-
warm- en afkoelgedrag van

elektronische en mechanische onderde-
len of andere objecten gedurende een
gedefinieerde periode.

Hoogwaardige analyse-software met uitbreidingsmogelijkheden voor 
volledig radiometrische IR-video-analyse en -registratie op de PC in realtime

ingestelde temperatuurgrenzen met een
speciale kleur, resp. een alarmsignaal
laten weergeven – ideaal voor dauw-
puntdetectie bij oppervlakken!

De geïntegreerde doellaser vereenvou-
digt het snel lokaliseren van probleem-

Onafhankelijke vergelijkings-
tests bevestigen keer op keer
het onbereikbare prijsleider-
schap van de Trotec IC-warmte-
beeldcamera’s:
Modellen van de concurrent met
een vergelijkbare uitrusting en
 functieomvang, zijn vaak twee keer
zo duur en apparaten met een ver-
gelijkbare prijsopbouw op het punt
van techniek en uitrusting duidelijk
ondergeschikt!
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Uitrustingskenmerk: Uw praktijkvoordeel:

IC
08

5L
V

IC
12
5L
V

De IC085LV en IC125LV vertegenwoordigen de modernste stand van professionele realtime-warmtebeeldcamera’s 
met vooruitstrevende 50 Hz techniek uit de succesvolle IC-serie, die ook bij geringere budgets 
het gebruik van kwalitatief hoogwaardige thermografiesystemen mogelijk maakt.

Dankzij talrijke uitrustingskenmerken, geven deze warmtebeeldcamera’s niet alleen snel en effectief inzicht 
bij thermografische meettaken, maar ook de modelstructuur is verfrissend transparant: 
Beide camera’s worden met volledige uitrusting geleverd, alleen het temperatuurmeetbereik verschilt!

Wat u ook wilt doen, 
met IC bent u compleet
Thermografie voor iedereen – inclusief volledige uitrusting

Hoge beeldverversingsfrequentie 
van 50/60 Hz

De hoge beeldverversingsfrequentie garandeert een permanente realtime-beeldweergave 
van de warmtebeelden. Bij realtime-weergave wordt geen enkel beeld en dus ook geen 
belangrijke thermografische informatie achterwege gelaten. 

W W

Volledig radiometrische 
warmtebeelden

Nauwkeurige temperatuurmeting over het gehele beeld, geen interpolatie-interferenties. 
Voor elke individueel beeldpunt heeft de sensor een autonoom meetpunt, die uitsluitend voor dit beeldpunt
nauwkeurige temperatuurwaarden levert. De absolute temperatuur kan pixel voor pixel worden afgelezen.

W W

Hoge thermische gevoeligheid 
Betrouwbare diagnose, ook bij de kleinste temperatuurverschillen. Ook de kleinste temperatuurverschillen
worden zichtbaar. Een hoge gevoeligheid reduceert thermische ruis in het infraroodbeeld. 
Hoe kleiner de waarde, des te groter de beeldkwaliteit.

W W

Ongekoelde microbolometer-
sensoren

Geen bewegende sensoronderdelen, extreem duurzaam, zeer heldere en gedetailleerde beelden. 
Geringe grootte, gering gewicht, gering stroomverbruik, volledig onderhoudsvrij. W W

Beeldsensor met 
384 x 288 meetpunten 

De hoogste meetnauwkeurigheid door 110.592 autonome temperatuurmeetpunten. 
Met deze detector kunt u meer dan twee keer zover van het doel staan dan met een 160 x 120 detector 
en nog steeds met dezelfde nauwkeurigheid meten.

W W

Hoge geometrische resolutie 
van 1,3 mrad

Definieert de ruimtehoekmaat voor het meetpunt met de kleinste resolutie. Hoe kleiner deze waarde, 
hoe nauwkeuriger de meetresultaten. Bij een objectafstand van één meter heeft de individuele meetvlek 
van elk warmtebeeldmeetpunt principieel een diameter van 1,3 mm.

W W

Klapbaar 
3,5 inch LCD-display

Altijd ergonomisch het beste zicht, vanuit elke kijkhoek. 
Volledig ingeklapt beschermt het monitor en bedieningspaneel tegen vervuiling. W W

Dubbel knoppen-touchdisplay -
bediening

Door een combinatie van besturingstoetsen en capacitief touch-display, kunt u de warmtebeeldcamera nog
eenvoudiger en intuïtiever bedienen. Zo bereikt u snel uw doel en kunt u uw camera effectiever toepassen. W W

Automatische temperatuurvolging
(Hot-/Cold-Spot)

Koudste, resp. heetste punten op meetobject worden in realtime gemeten 
en automatisch weergegeven. W W

Temperatuuralarm Akoestisch en optisch alarm helpt u bij het eenvoudiger en sneller lokaliseren van kritische bereiken. 
Ook ideaal voor dauwpuntdetectie op oppervlakken. W W

Robuuste tweecomponenten -
constructie met beschermings-
graad IP54

Robuuste behuizing, stof- en spatwaterbeschermd – optimaal voor zwaar industrieel gebruik en 
voor alle weersomstandigheden bij meten buiten. Dankzij de tweecomponentenconstructie met 
geïntegreerde rubberbescherming, valbestendig tot een valhoogte van 1,80 meter.

W W

Geïntegreerde laser-pointer Maakt het snel lokaliseren van probleemlocaties mogelijk, evenals visuele doelbepaling 
in slecht verlichte omgevingen. W W

Talrijke meet- en 
analysefuncties

Betrouwbare, snelle en nauwkeurige resultaten door dynamische achtpuntsmeting, automatisch
 temperatuurvolgen, verschilmetingen, lijnprofielanalyse, bereiksanalyse, isothermen- en alarmfunctie. W W

Intelligent procesmanagement Hoge accucapaciteit, langer duurgebruik. W W

Correctie van de gereflecteerde
 omgevingstemperatuur

Heeft het oppervlak van het meetobject een lagere emissiegraad en verschilt de objecttemperatuur 
in relatief hoge mate van de oppervlaktetemperatuur, worden de door de warmtebeeldcamera gemeten 
temperaturen beïnvloed. Door aanpassing van de gereflecteerde omgevingstemperatuur, 
kunnen dergelijke meetfouten worden gecompenseerd.

W W

Professionele 
analyse-software

Geen extra kosten voor dure software: 
Volwaardig analyse- en documentatieprogramma met talrijke functies voor analyse, 
organiseren en documenteren wordt al meegeleverd.

W W

Bluetooth Draadloze aansluitmogelijkheid voor een optionele headset. W W

Spraakopname Geef op locatie commentaar met waardevolle extra informatie bij elke opname 
(optionele headset noodzakelijk). W W

miniSD-
geheugenkaartsleuf

Ongecompliceerd geheugenmanagement, meerdere duizenden beelden passen op de meegeleverde miniSD-
kaart. Door het eenvoudig verwisselen van het kaartje is er een praktisch onbeperkte opslagcapaciteit. W W

Standaard bestandsformaat
Opslag van alle infraroodbeeldinformatie in een volledig radiometrisch JPEG-formaat. 
Geen speciale software voor het verder verwerken, zoals bij merkafhankelijke bestandsformaten nodig is.
Voordeel: Meer flexibiliteit bij analyse en beoordeling, sneller maken van rapporten.

W W

DuoVision 
beeld-inbeeld-weergave

Realtime-weergave van gelaagde infrarood- en normaal beeld in verschillende temperatuurniveaus. 
Eenvoudige oriëntatie en lokalisatie tijdens de meting. W W

DuoVision-
softwarefunctie

Infrarood- en normaal beeld kunnen via de software in een willekeurige intensiteit worden gelaagd en 
opgeslagen voor een betere analyse en professionele documentatie. W W

IR-video-functie
Met niet radiometrische IR-video’s kunnen processen zoals het opwarm- en 
afkoelgedrag van elektronische en mechanische onderdelen of andere objecten gedurende een 
gedefinieerde periode worden weergegeven.

W W

Volledig radiometrische 
realtime IR-video-opnamen 
(met optioneel verkrijgbare realtime-upgrade)

Volledig radiometrische realtime-video-opnamen op uw PC, 
die via een snelle USB 2.0 met de warmtebeeldcamera-interface is verbonden, 
maken gedetailleerd onderzoek van thermische processen mogelijk. Alle temperatuurinformatie van 
elke individuele beeldsensor zijn aanwezig in de video voor verder analyse.

W W

Geïntegreerde 5 megapixel 
digitale camera

Snelle en eenvoudige objectinspectie door gelijktijdige weergave en registratie van 
volledig radiometrische infraroodopnamen en hoge resolutie normaal beeld. W W

Geïntegreerde fotolamp Betere fotoresultaten door optimale belichting van donkere doelgebieden bij registratie van normaal beeld. W W

Aansluitmogelijkheid voor 
optionele wisselobjectieven

In de meeste situaties is het standaardobjectief de beste oplossing, maar voor enkele toepassingen 
is soms een ander blikveld nodig. In tegenstelling tot camera’s met vaste objectieven, 
kunnen bij wisselobjectief-camera’s indien nodig ook tele- of groothoekobjectieven voor het 
onderzoek van zeer kleine of zeer grote objecten worden aangesloten.

W W

Uitrustingskenmerk: Uw praktijkvoordeel:

IC
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Geïntegreerde statiefaansluiting voor duur-
metingen.

Seriematig met DuoVision beeld-inbeeld-
weergave.

Praktisch klap-display voor optimale zicht-
hoek en bescherming bij niet gebruik.

Ook tele- en groothoekobjectieven zijn optio-
neel verkrijgbaar voor IC-camera’s.
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Productiecontrole en
 installatieonderhoud in 
de industrie

Maak gebruik van warmtebeeldcame-
ra’s voor bewakings- en reparatiewerk-
zaamheden bij industriële installaties,
bijvoorbeeld ter controle van verbran-
dingsprocessen of ter bewaking van
temperatuur- geregelde processen. 

Ook het controleren van warmte-isolatie
bij machines en installaties zijn typische
toepassingsgebieden voor de IC-ca-
mera’s, evenals preventief onderhoud. 

Zo kunnen bijvoorbeeld “Hot spots” in
aandrijfsystemen wijzen op beginnende
lagerschade. 

Gebouwthermografie

De buitenkant van een gebouw of de
gehele bouwconstructie – door thermo-
grafische metingen met IC-camera’s is
zowel het onderzoek naar ontbrekende
warmte-isolatie, als het vinden van
bouwfysische gebreken of verborgen
constructie-elementen al tijdens de
bouw mogelijk. Daardoor kunnen garan-
tieclaims al vroegtijdig volgen en kan
op de energiekosten worden bespaard.

Ook bij de voorbereiding van renovaties
vormen thermografische metingen een
betrouwbare ontwerpbasis bij renova-
tiewerkzaamheden voor het verhelpen
van energieverliezen. 

Ook is het opnemen van een woonkli-
maatsituatie mogelijk. Gebouwgedeel-
ten met dauwpuntrisico’s, waar zonder
bouwkundige tegenmaatregelen ook
 giftige en allergieverhogende schim-
mels kunnen ontstaan, kunnen met IC-
camera’s snel en ongecompliceerd wor-
den gelokaliseerd. 

Controle van de werking 
van fotovoltaïsche installaties

Met een IC-warmtebeeldcamera, kunnen
defecte modules of verbindingen een-
voudig worden gelokaliseerd. Installa-
teurs van zonnepanelen en elektrische
installaties kunnen direct na het instal-
leren door een allesomvattende inspec-
tie de goede werking waarborgen, door
dit thermografisch te documenteren.
Woningeigenaren profiteren van de mo-
gelijkheid periodiek de probleemloze
werking en volledige capaciteit van hun
fotovoltaïsche installatie te kunnen laten
controleren en vroegtijdig eventuele
schade door steenslag, vuil, vocht of
kortsluitingen te ontdekken.

Lekdetectie

De infraroodcamera’s uit de IC-serie
maken een snelle en nauwkeurige be-
grenzing van de eigenlijke, voor het
menselijk of meestal niet zichtbare, lek-
kage in ontoegankelijke of verborgen
pijpleidingen, bijvoorbeeld bij vloerver-
warmingen, mogelijk. Reparatiewerk-
zaamheden kunnen zo met minimale
schade en tegen lagere kosten worden
uitgevoerd.

Elektrothermografie

Schakelkasten, elektromotoren of an-
dere stroomvoerende installaties, met
IC-camera’s kunnen defecte onderdelen
of gebrekkige aansluitingen vroegtijdig
worden herkend en defecten worden
verholpen, zodat kostbare productie-uit-
val wordt voorkomen en brandgevaar
kan worden gereduceerd. 

Energieadvies

De IC-camera’s zijn zeer geschikt voor
het registreren en documenteren van
energieverliezen bij buitenramen, bui-
tendeuren, rolluikkasten, verwarmings-
radiatornissen, bij de dakconstructie en
de gehele buitenkant van het gebouw,
bijvoorbeeld door ontbrekende of ge-
brekkige isolatie. Gebruik deze optimale
meetgereedschappen voor omvangrijke
diagnose- en onderhoudswerkzaamhe-
den rond een energie-advies.

Veel andere 
toepassingsgebieden

Door de onbestreden procesvoordelen,
zijn thermografische metingen in veel
toepassingsgebieden al geruime tijd in-
geburgerd. 

De overtuigende prijs-/prestatieverhou-
ding van de innovatieve IC-serie maakt
het gebruik van warmtebeeldcamera’s
nu ook attractief voor de meest uiteen-
lopende bedrijven, gebruikers en bij ge-
bruiksscenario’s, waarbij tot op heden
vanwege de budgets niet van de aanra-
kingsloze en verstoringsvrije thermogra-
fie kon worden geprofiteerd. 

Heeft u vragen over de toepassings-
mogelijkheden van de IC-serie voor
uw specifieke toepassing? Bel ons
gerust, we adviseren u graag!

IC-camera’s bieden u 
talrijke toepassingsmogelijkheden

Technische gegevens IC085LV IC125LV

Meting 
Temperatuurbereik -20 °C tot +600 °C -20 °C tot +1.500 °C

Nauwkeurigheid ±2 °C, ±2 % van de meetwaarde

Beeldkwaliteit
 radiometrisch 

Detectortype Focal Plane Array (FPA), ongekoelde microbolometer

Detectorresolutie 384 x 288 pixels

Spectraalbereik 7,5 tot 14 µm

Zichtbereik (FOV) 24° x 18°

Geometrische resolutie 1,3 mrad

Thermische gevoeligheid 0,05 °C bij 30 °C

Beeldverversingsfrequentie 50/60 Hz

Focus / min. focus-afstand handmatig / 0,5 m

Beeldprestaties 
visueel

Digitale fotocamera 5 megapixels, geïntegreerde fotolamp

Videonorm PAL/NTSC

Beeldweergave

Display 3,5-inch touch-LCD, capacitief

Beeldweergave Pseudokleuren, 6 kleurpaletten

Beeldweergave-opties IR-beeld, normaal beeld, verschillende DuoVision-opties voor 
gecombineerde weergave van IR-beeld en normaal beeld

Meting en 
analyse

Meetpunten 9 bewegende temperatuurmeetpunten: 
8 x handmatig, 1 x automatische temperatuurvolging (hot-/cold-spot)

Meetfuncties Isothermen, lijnprofielanalyse, bereikanalyse (rechthoek), alarmfunctie voor hot-/cold-spot, 
verschilmetingen bij maximaal 8 bewegende temperatuurmeetpunten

Bereikmeting 2 bereiken

Emissiegraad Door de gebruiker gedefinieerd variabel instelbaar van 0,01 tot 1,0

Meetcorrectie
Correctie van de gereflecteerde objecttemperatuur, 

automatische meetcorrectie op basis van door de gebruiker gedefinieerde gegevens m.b.t. afstand, 
relatieve vochtigheid en omgevingstemperatuur

Gegevensopslag

Gegevensopslag 512 MB intern flash-geheugen geheugenkaartsleuf voor miniSD-kaart

Bestandsformaat radiometrisch beeld: 14-bit-JPEG; visueel beeld: JPEG; niet radiometrische thermografische video: 
MPEG-4; volledig radiometrische infraroodvideo: 14-bit IR-formaat 

Gegevensopslag/-overdracht
Opslag van niet radiometrische IR-video’s (MPEG 4) 

evenals radiometrische en normaal beeld in een intern geheugen of op SD-kaart; 
opslag van volledig radiometrische IR-video’s* op de PC via USB 2.0 

Spraakopname Bij elk IR-beeld kunnen commentaren worden opgeslagen 
(optionele bluetooth-headset noodzakelijk)

Interfaces USB 2.0, bluetooth, analoge video (PAL/NTSC)

Laser Type Semiconductor AlGalnP diodelaser klasse 2, 1 mw/635 nm red

Energie-
voorziening

Batterijtype Standaard Li-ion; oplaadbaar, vervangbaar

Gebruiksduur ≈ 3 h

Netbedrijf 8 - 11 V DC

Energiebesparingsmodus Door de gebruiker gedefinieerd

Omgevings -
voorwaarden

Temperatuur -20 °C bis +50 °C (gebruik), -40 °C bis +70 °C (opslag)

Luchtvochtigheid 10 % tot 95 % r.v. (Niet condenserend)

Beschermingsgraad / schokken / trillingen IP54 / 25G / 2G

Valbestendigheid 1,8 m

Fysieke kenmerken
Afmetingen / gewicht 230 x 80 x 195 mm / 650 g

Statiefmontage 1/4-inch- 20

Leveringsomvang

Standaard-objectief 24° x 18°

Standaard uitrusting 
Camera met standaard objectief, touch-LCD en laser, batterijlaadapparaat 110/230 Volt, 

Li-ion-batterij, videokabel, USB-kabel voor beelddownload op PC, batterijlaadtoestand, bedienings-
handleiding, transportkoffer, softwarepakket, temperatuur-keuringscertificaat, mini-SD-geheugenkaart

Optionele wisselobjectieven 48°-, 12°-lens

Optionele accessoires
Netdeel, 12-V adapter voor sigarettenaansteker, extra batterij, bluetooth-headset, 
realtime-upgrade voor thermografische video-opnamen en -analyse in realtime, 

andere softwarepakketten op aanvraag

* Voor opslag van volledig radiometrische IR-video’s is de optionele realtime-upgrade noodzakelijk
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Heeft u nog vragen? 
We adviseren u graag !

Contact :

Dryfast BV
Kreekweg 22
NL-3133 AZ Vlaardingen
Telefoon 010-4261410
Telefax 010-4730011
info@dryfast.nl
www.dryfast.nl

Dryfast BVBA
Klein Siberiestraat 1C
B-3900 Overpelt
Telefoon 03-5448394
Telefax 03-5448395
info@dryfast.be
www.dryfast.be


