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[HANDLEIDING CAT S60] 
Deze handleiding helpt bij het gebruiken van de CAT S60 warmtebeeld camera en helpt om zinvolle 
verbeter punten te vinden in uw huis.  
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1 Bediening van de CAT S60 
 
De CAT S60 is een Android smartphone met een ingebouwde Infrarood (IR) camera. Het apparaat kost 
ongeveer 500 euro. Ondanks dat het apparaat stevig gebouwd is vragen we u er voorzichtig mee om te 
gaan. 
 
Er is bij de camera ook een instructie van de fabrikant gericht op het bedienen van de camera. Het 
handleiding document dat u nu leest is meer gericht op hoe het apparaat zinvol te gebruiken. 
 
Voordat u begint met foto’s maken: 
 
Controleer of de batterij is opgeladen in de bovenste rand van het scherm. Het apparaat gebruikt wat 
meer stroom dan een normale smartphone. Je kunt er naar schatting tot 2 uur mee werken. Na gebruik 
graag weer opladen. 
 

 

 
Start de FLIR app op het hoofdscherm door 1 maal aan te toetsen. De IR camera bedienen werkt net als 
een normale camera app op een smartphone. 
 
Er zijn een paar instellingen, probeer maar eens wat het doet. Handigste kleur instelling: kleuren scherm 
 
De temperatuur schaal staat meestal op automatisch. Als je dan een warm object (bv lamp) in beeld 
hebt vallen anderen verschillen weg. De schaal kun je vastzetten om daar geen last van te hebben. 
 
Na gebruik de foto's er af halen naar je pc: Met USB kabel aansluiten op een PC en op de CAT instellen 
dat er data uitgewisseld wordt. Na aansluiten van de kabel trek je op het scherm van boven naar 
beneden om de aansluit opties te kiezen. De smartphone is nu als opslag station zichtbaar op je pc. 
Verplaats de foto's met cut-n-paste (knippen en plakken) naar je eigen pc zoals je dat voor een ander 
bestand ook zou doen. Zo worden de foto's ook meteen van de CAT afgehaald. Goed voor je privacy en 
een schoon apparaat is handiger voor de volgende die de CAT leent. 
 
Tip: Geef de foto's een betekenisvolle naam want later weet je niet meer goed wat er op staat. Geef de 
foto's ook een datum mee in de naam. 
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2 Waar ga je kijken, hoe ga je kijken 
 

De camera laat vooral warmteverschillen zien. De absolute temperaturen kunnen nogal afwijken, trek er 
niet te snel conclusies uit. 
 
De camera kalibreert continu, dus een kleur betekent alleen relatief warm of koud en hangt niet met 
een bepaalde temperatuur samen. 
 
De  camera ziet altijd ook reflecties, dan lijkt het ergens warm of koud te zijn, maar het is maar een 
reflectie van bijvoorbeeld een halogeenlamp of een ijsblokje. 
 
Natte oppervlaktes worden door verdamping vlot enkele graden kouder dan de omgeving. 
Kies een moment om te meten wanneer het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten meer dan 
15 graden is. 
 
Zonlicht maakt het soms lastig, werk liefst op een avond. Verlichting in de ruimte is geen probleem, 
soms zelfs gewenst. Het is ook belangrijk later de foto te herkennen aan de omgeving. 
 
Je kunt zowel vanuit binnen als vanuit buiten kijken. Vanuit binnen kijk je naar de koude (blauwe) 
plekken, vanuit buiten kijk je naar de warme (rode) plekken. Opsporen van mogelijke problemen werkt 
vaak beter van binnen naar buiten. Binnen zie je vaak de bron van een warme plek (bijvoorbeeld een 
radiator), vanaf buiten is dat lastiger. 
 
Heb je probleem plekken in huis, bekijk die dan zeker, maar vergeet de rest niet. 
 
Begin met de verwarmde ruimtes. Hoe warmer de ruimte hoe meer een koude plek (door 
warmteverlies) zal opvallen. 
• Bekijk openslaande ramen en kozijnen en zoek naar koude plekken door tocht. Weet dat je tocht 

alleen ziet als er koude lucht langs een oppervlak strijkt. Je ziet dus niet de koude lucht maar alleen 
het afgekoelde object. 

• Bekijk dubbel glas, vergelijk ramen met elkaar en mogelijk vind je een lek raam dat meer warmte 
verliest dan een goede 

• Bekijk muren en spoor koudebruggen en slechte isolatie op.  
• Bekijk radiatoren en controleer of ze goed aangesloten zijn. Warm water hoort boven in en beneden 

uit te gaan. Controleer of er tussen boven en onder een goed verschil in temperatuur staat. Een 
radiator waar de uitstroom te warm is kun je wat meer dicht draaien en zo de CV installatie beter 
balanceren. 

• Bekijk CV leidingen in de vloer. Handig om te weten waar ze lopen. 
• Bij vloerverwarming: Wordt de vloer overal gelijkmatig warm? Zijn er blokkades? lekken? 
• Bekijk ventilatie roosters op tocht.  
• Bekijk de brievenbus en voordeur op tocht en kieren. De voordeur zelf is soms ook erg koud want 

dunne houten paneeltjes. 
• Bekijk je meterkast op tocht door leidingen 
• Bekijk lampen: gloeilampen maken veel meer warmte dan LED's. 
• Heb je plaatsen in huis waar schimmel ontstaat, bekijk die dan met de camera om een gevoel te 

krijgen voor de afmetingen van het probleem. Vaak zul je zien dat die plekken kouder zijn dan de 
omgeving waardoor er waterdamp uit de lucht condenseert. Isoleren helpt structureel. Ventileren 
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helpt ook maar neemt de oorzaak niet weg. Zijn er meer koude plekken die nog geen schimmel 
probleem vormen? 

• Besef dat muren opwarmen dankzij de langsstromende lucht. In hoeken is die convectie minder en 
daar blijft de oppervlakte dan ook altijd kouder, dat is geen warmtelek. 

 
Ter illustratie, hieronder links een radiator die verkeerd om is aangesloten. Het warme water komt 
onder binnen en stroomt meteen boven weer weg. Rechts dezelfde radiator maar nu na correctie van 
de aansluitingen. De radiator wordt helemaal warm en boven warmer dan onder. 

 

 
 
Onverwarmde ruimtes: 
• Kijk naar CV leidingen, zijn ze geisoleerd? 
• Staan er onnodig toch radiatoren open? 

 
Buiten 
• De camera heeft een lage resolutie, vandaar dat foto's op grotere afstand niet veel detail kunnen 

geven. Vanuit binnen werken gaat vaak veel beter. 
• Bekijk de gevel, opvallend warme plekken? De warmste plekken zijn de beste isolatie kandidaten. 
• Vergelijk je huis met de buren 
• Kijk naar afzuigkap uitlaat, ventilatie roosters, ramen tov muren, kozijnen (lek?) 
• Buiten is ook lastig doordat de oppervlaktetemperatuur door uitstraling erg laag kan lijken. Ook 

reflectie naar de hemel verstoort de metingen omdat het uitspansel extreem lage temperaturen 
heeft  en dan gaan die waarden overheersen. 
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3 Materialen 
 
De camera werkt het beste op matte materialen. Spiegelende materialen als glad metaal, glas, gelakte 
meubels etc reageren anders en dat maakt vergelijken soms lastig. 
 
De camera meet IR straling die een object af geeft. De temperatuur van de lucht kun je via een truuk 
meten door de temperatuur van een niet verwarmd object te meten dat zich in de lucht bevindt, 
bijvoorbeeld een vel papier. Een object met weinig massa gaat beter de temperatuur van de lucht aan 
nemen en is een betere kandidaat voor deze meting. 
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4 Conclusies en maatregelen 
 
Tocht problemen oplossing met tochtband en dergelijke kost weinig en levert veel op. Let op dat je nog 
steeds voldoende kunt ventileren. 
 
Glas is vrijwel altijd de grootste warmte verliespost, zelfs klassiek dubbel glas (U=2.8). Er is tegenwoordig 
HR++ glas met een U van 0.9, dat scheelt -60% in warmteverlies door dat oppervlak. Voor je totale 
gasverbruik kan het tot 25% uitmaken. 
 
CV leidingen isoleren is vaak ook eenvoudig en relatief goedkoop. 
 
CV problemen oplossen is altijd voordelig. CV problemen leiden meestal tot een lagere warmte afgifte 
capaciteit van de verwarming met als gevolg traag opwarmen van de ruimte en mogelijk meer verbruik. 
Als het probleem opgelost is hoeft de ketel minder hard te werken.  
 
Heb je vragen of wil je overleg over je resultaten en voorgenomen plannen, neem dan gerust contact 
met ons op. 
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5 Controle 
 
Als je aanpassingen hebt gedaan is het leerzaam te controleren of ze ook echt werken. Leen gerust de 
camera opnieuw en vergelijk de "before" en "after" images. 
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Disclaimer 

De inhoud van dit document is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in dit document zo nauwkeurig, volledig, juist en actueel 
mogelijk te laten zijn, maar geeft daarvoor geen garanties. 

Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

Veldhoven Duurzaam, het bestuur en de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van dit 
document, het ontbreken van informatie of het niet juist zijn van de informatie. Aansprakelijkheid ligt altijd bij de 
installateur, wij zijn amateurs, geen professionals. 

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van dit document. 

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. 

Vragen en/of opmerkingen over deze rapportage en/of de inhoud ervan horen wij graag.  

 


