
Instellingen Screening Mode FLIR Exx thermische camera 

Disclaimer: De FLIR producten kunnen niet gebruikt worden voor het diagnostiseren van 
door een virus (bvb het coronavirus) geïnfecteerde personen. De producten van FLIR 
kunnen gebruikt worden om personen met een verhoogde lichaamstemperatuur te 

identificeren in vergelijking met een groep referentiepersonen. Het is niet mogelijk om via 
thermische technologie een geïnfecteerd persoon te detecteren die geen verhoogde 

lichaamstemperatuur vertoond, enkel medisch personeel kan bepalen of een persoon met 
verhoogde lichaamstemperatuur een abnormaal medische toestand ondergaat. 

Het screening-alarm van uw Flir Exx thermische camera kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
op luchthavens, treinstations, bedrijven, concerten, ... om passagiers, wernemers, 
bezoekers, ... te detecteren met een verhoogde lichaamstemperatuur, wat kan duiden op 
koorts. 


Wanneer de screeningmodus wordt geactiveerd, wordt er een meetvak weergegeven en 
worden de screeninggegevens in de resultatentabel weergegeven.

Het alarm wordt geactiveerd wanneer de vakmeting een temperatuur meet die hoger is dan 
de alarmtemperatuur. 


De alarmtemperatuur is de som van een gespecificeerde toegestane afwijking en een 
vastgestelde gemiddelde waarde. Deze gemiddelde waarde bepaald u aan het begin van 
de screening door het programmeren van een tiental metingen. Dit dient gedurende de 
periode regelmatig geupdate worden (FLIR raadt u aan dit elke 15 minuten te doen) door 
het toevoegen van nieuwe referentiewaardes. Hierdoor houdt de camera rekening met 
variaties die optreden gedurende de dag, waaronder de omgevingstemperatuur en andere 
factoren.




Opgelet: 

Zorg ervoor dat de laser is uitgeschakeld wanneer u de camera op het gezicht van iemand 
richt. De laserstraal kan oogirritaties veroorzaken. 

Schakel de laser uit door in Instellingen > Apparaatinstellingen > Lamp en laser > Alles uit te 
selecteren.


Laat de camera eerst 20 minuten acclimatiseren alvorens te starten met het screenen van 
verhoogde lichaamstemperatuur.


Opstelling camera: 
 

Instelling emissiegraad: 

Voor het uitvoeren van metingen op de menselijke huid is het nodig de emissiegraad in te 
stellen op 0,98.


Instellingen afstand: 

Om een correcte meting te garanderen is het nodig de correcte afstand in te stellen tot de 
persoon die gemeten wordt.

Bij het uitvoeren van een screening ligt deze best tussen 1 à 2 meter.




Instellen Screening Mode: 

Navigeer in het instellingen menu naar Screening: Instellingen > Opnamemodus > 
Screening. Er verschijnt nu een dialoogvenster waarin u de instellingen voor het alarm kunt 
definiëren:


• Toegestane afwijking: de toegestane afwijking van het vastgestelde gemiddelde. Deze 
toegestane afwijking wordt in de screening mode best ingesteldt met een waarde van   
1°C - 3°C.


• Alarmgeluid: mogelijke instellingen zijn Pieptoon of Geen geluid.


Instellen gemiddelde waarde: 

Voor het instellen van de gemiddelde waarde laat u een tiental personen één voor één 
plaatsnemen voor de camera op de vooraf ingestelde afstand van het toestel.

U verlaat op uw camera het instellingen-menu en gaat over op het normale scherm voor 
metingen.


1. Reset de huidig ingesteld gemiddelde waarde door een seconde op de "P" knop te 
drukken.


2. Laat de eerste persoon plaatsnemen voor de camera, en druk kort op de "P" knop om 
de meting op te slaan.


3. Laat nu de tweede persoon plaatsnemen voor de camera, en druk kort op de "P" knop 
om de meting op te slaan.


4. Herhaal stap 3 totdat de volledige groep referentiepersonen (10 personen) zijn gemeten.

5. De gemiddelde waarde is nu ingesteld.

6. U kan starten met het screenen van personen.

7. Gedurende de dag is het aan te raden regelmatig andere personen toe te voegen aan 

de gemiddelde waarde  (FLIR raadt u aan dit elke 15 minuten te doen) door na de 
meting op de "P" knop te drukken (opgelet: dit mag u uiteraard niet doen bij personen 
die het alarm laten afgaan).


Opgelet: 

• Het algoritme heeft een geheugen van de laatste 10 proeven, maakt onderscheid tussen 
de hoogste en laagste waarden, en berekent het gemiddelde van de resterende waarden.


• Wijzig de meetinstelling niet en activeer geen ander alarm, want daardoor wordt het 
screening-alarm gedeactiveerd.




Verduidelijking betreffende de nauwkeuringheid van uw FLIR Exx thermische camera. 

De meeste FLIR thermografische camera's hebben een afwijking van ±2 °C voor 
oppervlaktemetingen. Voor de compatibele modellen geldt er in de Screening mode een 
specifieke afwijking van 0.5°C @37°C met ingestelde (gemiddelde) referentiewaarde.


Wanneer u de thermische camera gebruikt voor het detecteren van  verhoogde 
lichaamstemperatuur, is de afwijking voor oppervlaktemetingen van uw thermische camera 
niet belangrijk. Dit doordat er vergeleken wordt tussen twee gemeten temperaturen, de 
eerste van persoon A (welke u screent) en ten tweede de gemiddelde waarde van een 
groep referentieperonen B, C, D,  ... (deze groep referentiepersonen heeft u voor het begin 
van de screening gemeten, en u blijft er gedurende de dag regelmatig referentieperonen 
aan toevoegen). Door het vergelijken tussen de meting van persoon A en de 
referentiepersonen wordt er rekening gehouden met de afwijking van het toestel en heeft 
deze geen invloed op het eindresultaat van de screening. 


Het is wel zo dat dit enkel van toepassing is op compatibele thermische camera's, in ons 
gamma betreft dit de FLIR Exx reeks (E53, E75, E85, E95).


