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Thermovision oplossing met FLIR 

warmtebeeld camera’s

Het thermische visualisatie systeem is een industriële 

oplossing speciaal ontwikkeld voor het gelijktijdig 

weergeven van de streams van de aanwezige FLIR 

warmtebeeld camera’s op een monitor.

24/7 Productie zonder onderbreking
• Uptime productie gemaximaliseerd door conditiemonitoring

Video wall
• Video wall oplossing voor live bewaking van real-time beeldstromen 

• Weergave in mozaïek mode en selectie mode mogelijk

Connectivity voor meerdere FLIR camera’s
• Standaard support voor 8 camera’s; optioneel support tot 32 camera’s 

mogelijk

• Compatible met de Flir AX8 en Flir A310 camera’s

Beelden weergeven en opnemen
• Eenvoudige set-up met optioneel opname- en afspeelfunctionaliteit

Warmtebeeld visualisatie oplossing

De oplossing geeft tegelijkertijd de streaming beelden van de aanwezige warmtebeeld 

camera’s weer op een hoge-resolutie monitor. De gebruiker kan schakelen tussen

de volgende weergaves:

• Mozaïek mode; alle beelden hebben dezelfde afmeting

• Selectie mode; een van de beelden wordt vergroot weergegeven

THERMOVISION VISUALISATIE

Voordelen



Levering door Vision Partners

Hardware
• Industriële PC met toetsenbord, muis en bijhorende voeding (Windows 10 operating system)

• Ultra-wide monitor

• Power-over-Ethernet router (De FLIR warmtebeeldcamera wordt gevoed door Power-over-

Ethernet)

Software
• Thermische visualisatie software voor FLIR warmtebeeldcamera

Confi guratie
• De applicatie wordt vooraf geconfi gureerd en getest

THERMOVISION VISUALISATIE SETUP

ULTRA WIDE SCREEN

FLIR WARMTEBEELDCAMERA’S

ROUTER

INDUSTRIËLE PC

SENSOR BVDeze oplossing is een samenwerking met



Meer informatie?

Bel ons
+31 (0)416 - 369 472
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catalogus aan
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Over Vision Partners

Vision Partners is toonaangevend leverancier en integrator van industriële machine visionsystemen, 

machine verlichtingen en vision software engineering voor productieautomatisering en -visualisatie. Ons 

doel is samen met de klant productieprocessen middels camerasystemen verbeteren en automatiseren, 

waardoor de kwaliteit van het product van onze klanten toeneemt. De systemen van Vision Partners 

herkennen vroegtijdig fouten in het product of helpen bij het vastleggen en zichtbaar maken van 

uw proces.  Denk hierbij aan het opsporen van defecten, positioneren van (las)robots of het optisch 

controleren, sorteren en identifi ceren van onderdelen.


