
Infectieuze en overdraagbare medische aandoeningen, waaronder 
Covid-19, worden gemakkelijk verspreid waar mensen samenkomen. 
Maar het kan moeilijk zijn om mensen te identificeren die mogelijke 
symptomen vertonen die niet kunnen worden gezien, zoals een 
verhoogde temperatuur.

De Cat S60 en zijn opvolger, de Cat S61, zijn de eerste smartphones met 
geïntegreerde warmtebeeldcamera’s. Deze producten zijn ontworpen, 
ontwikkeld en vervaardigd door de in het Groot Britannie  gevestigde, 
marktleidende leverancier van robuuste apparaten, Bullitt Group. Ze 
maken deel uit van het succesvolle assortiment Cat-telefoons met 
merklicentieproducten van het bedrijf. De ingebouwde FLIR Lepton 
thermische camera’s hebben bewezen een onmisbaar hulpmiddel te 
zijn in tal van contexten, van industrieel tot recreatief.

SMARTPHONE MET THERMISCHE 
CAMERA KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR 
TEMPERATUUR SCREENING VAN MENSEN

Hoewel er alleenstaande thermische camera’s beschikbaar 
zijn, biedt de in de Cat S61 en Cat S60 geïntegreerde thermische 
camera een aantal belangrijke voordelen:

1. Kattentelefoons zijn ‘robuuste’ apparaten met militaire 
specificaties. Dit betekent dat ze sterk en robuust zijn, 
waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in elke omgeving, 
binnen of buiten. Ze zijn rigoureus getest op staal, getest 
in extreme temperaturen, bestand tegen krassen en 
beschadigingen en gebouwd om te overleven.

2. Ze kunnen goed worden gereinigd en gedesinfecteerd. De 
Cat S61 en Cat S60 zijn IP68-gecertificeerd, wat betekent 
dat ze volledig stof- en vuilbestendig zijn en volledig in 
vloeistof kunnen worden ondergedompeld. Ze kunnen 
worden schoongemaakt met warm of koud water en zeep of 
wasmiddelen of worden gedesinfecteerd met alcohol gels.

3. Het zijn verbonden apparaten. Smartphones, kunnen 
warmtebeelden of andere verzamelde gegevens, indien 
nodig delen en streamen, via een USB-verbinding, via Wi-Fi 
of mobiele data verbindingen.

VOORDELEN VAN EEN 
SMARTPHONE-OPLOSSING

Alle fysieke dingen, inclusief mensen, stralen infrarode energie uit. 
Dit kan worden gedetecteerd door een thermische camera, waarbij 
verschillende oppervlaktetemperaturen worden weergegeven als 
verschillende kleuren op een scherm. De technologie vereist geen 
natuurlijk licht en vereist geen fysiek contact met het doelwit om 
warmte te detecteren.

Dit maakt warmtebeeldtechnologie een ideale technologie voor 
de initiële screening van groepen  mensen wanneer ze langs een 
thermische camera lopen. Verhoogde huidtemperaturen die een 
symptoom van ziekte kunnen zijn zullen als een contrasterende kleur 
op het scherm  verschijnen vergeleken met normale huidtemperatuur. 
Hierdoor kunnen individuen met verhoogde temperaturen snel en 
relatief gemakkelijk en zonder interactie worden geïdentificeerd, 
waarna aanvullende informatie kan worden verzameld of tests kunnen 
worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het individu geen risico 
vormt voor de gezondheid van anderen.
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Warmtebeeldscreening kan helpen als een eerste verdedigingslinie 
tegen personen met overdraagbare ziekten in de nabijheid van andere 
mensen door degenen te identificeren die een bovengemiddelde 
temperatuur vertonen. Elk scenario waarin gecontroleerde toegang 
wordt gegeven aan groepen mensen - of het nu werknemers of 
bezoekers zijn - kan profiteren van preventieve temperatuurcontrole bij 
in- en uitgangen.

• Bedrijven kunnen thermische camera’s inzetten in 
kantoorgebouwen of op werklocaties om werknemers te 
controleren wanneer ze binnenkomen, met als doel iedereen 
te zien die tekenen vertoont van een hoger dan normale 
huidtemperatuur. Bedrijven waar bezoekers komen, zoals winkels, 
winkelcentra, supermarkten, banken, hotels, bibliotheken, 
sportscholen en recreatiecentra, zouden eveneens baat hebben 
bij het screenen van degenen die de gebouwen binnenkomen.

De Cat S61 of Cat S60 worden het best gebruikt als één aspect van een 
breder temperatuurscreeningsprogramma, waarbij afwijkingen die met 
de thermische camera zijn geïdentificeerd vervolgens kunnen worden 
geverifieerd of verder onderzocht door middel van aanvullende vragen 
of door het aanbieden van verdere controles of tests.

Een Cat S61 of Cat S60 kan op een statief of standaard  gemonteerd 
worden en vervolgens gericht worden op een ruimte waar mensen 
doorheen  gaan, idealiter binnen 1,5 meter van de camera. De 
thermische camera kan worden geconfigureerd met een vast 
temperatuurbereik om ervoor te zorgen dat afwijkingen duidelijk 
opvallen boven die binnen het verwachte bereik. Dit betekent dat 
iedereen die de camera passeert met een hogere temperatuur duidelijk 
wordt weergegeven als een contrasterende kleur.

VOORBEELDEN

DE CAT S61 OF CAT S60 GEBRUIKEN VOOR TEMPERATUURSCREENING
Voor extra veiligheid voor de camera gebruiker kan de thermische 
camera feed worden gespiegeld of gestreamed naar een extern 
displa. Dit kan via een USB-kabelverbinding met een laptop of 
tablet, of via een wifi- of mobiele dataverbinding.

Hoewel dit geen technologie is die geschikt is voor het nauwkeurig 
meten van de huidtemperatuur van een persoon vanwege 
omgevingsvariabelen die de nauwkeurigheid van metingen kunnen 
beïnvloeden, is thermische beeldvorming op mobiele apparaten 
is een effectief , betaalbare, schaalbare en gemakkelijk inzetbare 
oplossing voor het screenen van groepen mensen en die met 
hogere  temperaturen te identificeren.

• Scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen 
kunnen camera’s gebruiken om studenten en personeel te 
controleren op hoge temperaturen wanneer ze gebouwen 
binnenkomen.

• Ingezet in transportknooppunten zoals bus- en treinstations of 
luchthavens, of in bussen of treinen zelf, kunnen thermische 
camera’s helpen bij het opsporen van mensen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van anderen.

• Instellingen zoals gevangenissen, ziekenhuizen, 
verzorgingstehuizen en dokterspraktijken kunnen de 
technologie gebruiken als een gemakkelijke en niet-invasieve 
manier om snel iemand met een verhoogde huidtemperatuur 
te zien.

• Politieagenten met warmtebeeldapparatuur kunnen groepen 
mensen snel en gemakkelijk controleren om iemand met een 
hogere temperatuur te identificiëren.
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1Open de MyFLIR-app. Monteer de telefoon op een locatie 
/ -plaats op een statief, zodat mensen op een afstand van 
maximaal 1,5 m zo recht mogelijk naar de camera kunnen 
kijken.

Stel het kleurenpalet in op ‘Ijzer’ als dit nog niet is 
geselecteerd.

(Pictogram rechtsboven) - de sensor kalibreert nu 
automatisch.

Wacht 2-3 minuten voor gebruik, aangezien de 
nauwkeurigheid toeneemt naarmate de sensor opwarmt.

Klik op het temperatuurgradiënt icoon (vierde pictogram van 
linksboven) zodat de zichtbare temperatuurbalk rechts op 
het scherm verschijnt. 

Voer 34 ° C (of 93 ° F) in en tik op het vinkje om te bevestigen.

Tik op de lagere temperatuur onderaan de balk om deze te 
bewerken en te vergrendelen. Voer 32 ° C (of 89 ° F) in en tik 
op het vinkje om te bevestigen.

Het display toont nu alleen temperaturen tussen deze twee 
temperaturen. Alles wat lager is, is zwart, alles wat hoger 
is, is wit. Alles wat met een kleur of wit verschijnt, zal een 
verhoogde temperatuur benadrukken.

OPEN DE MYFLIR-APP

TIK OP HET KALIBRATIEPICTOGRAM

TIK OP DE BOVENSTE 
TEMPERATUURWAARDE OM DEZE TE 
BEWERKEN EN TE VERGRENDELEN.

CAT® S61 
GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN MASS 
SCREENING APPARAAT
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