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Bedankt voor je
aankoop bij Techweise!
Samen met TOPDON hebben we deze innovatie warmtebeeldcamera 
ontwikkeld voor Android en Windows apparaten. Deze warmtebeeldcamera 
stelt je in staat eenvoudig temperatuurverschillen te detecteren tussen 
-120ºC en +550ºC. Dit allemaal via de handige app. 

Mocht je tijdens het gebruik vragen of advies nodig hebben, dan staat ons 
team van specialisten graag voor je klaar. Neem contact met ons op via 
support@techweise.com en vermeld je bestelnummer erbij.  We helpen je 
direct verder.

Ben je net zo tevreden als wij over deze  warmtecamera? Laat dan een eerlijke 
beoordeling achter op de website waar je de warmtebeeldcamera gekocht 
hebt.
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Waarschuwingen

1.0 Wat zit er in de verpakking?

Voor je deze warmtebeeldcamera in gebruik neemt,
is het belangrijk dat je de instructies goed opvolgt.

Techweise warmtebeeldcamera
Draagtas
Multifunctionele USB-C adapter
Korte gebruikershandleiding
Microvezeldoekje

• Richt de infraroodcamera niet op de zon of andere sterke energiebronnen
• lange periodes. Dit kan schade aan de detector in de camera veroorzaken.
• Raak de lens niet met de handen aan.
• Demonteer het apparaat niet.
• Gebruik de warmtebeeldcamera alleen op de manier zoals aangegeven in de handleiding.
• Het niet juist opvolgen van de gegeven instructies kan leiden tot schade en verwondingen.
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2.0 Product overview

3.0 De warmtebeeldcamera
aansluit op de telefoon
1. Download de TC001 app. Ga hiervoor naar de Google Play Store en zoek “TC001”.
2. Verbind de warmtebeeldcamera met een Android telefoon. Dit doe je door de warmtebeeldcamera 

in de USB-ingang van de telefoon te klikken.. Zie figuur 3.1.1
3. Open de TC001 app. Rechtsboven moet je nu zien staan “Connected”. Dit betekent dat je correct verbonden 

bent. (Zie figuur 3.1.3)
Je kunt ook de meegeleverde adapter gebruiken als “verlengsnoer” om de warmtebeeldcamera met een telefoon 
te verbinden. Zie figuur 3.1.2

Zorg ervoor dat je ingesteld hebt dat je de camera en opslag toegang geeft voordat je de TC001 app gebruikt.

Figuur 3.1.1 Figuur 3.1.2 Figuur 3.1.3
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4.0 De thermische
camera gebruiken
1. Klik onderaan de balk op        om het opnamescherm voor 

foto’s / video’s te openen.

2. Klik op de cameraknop in het midden onderaan het 

scherm om een foto te maken en op te slaan.

3. Klik op de opnameknop rechtsonder in het scherm om 

over te schakelen naar de videomodus. 

Klik nogmaals om de opname te starten en te stoppen.

4. Om de opgeslagen afbeeldingen/video’s terug te bekijken, 

klik je op het rondje in de hoek linksonder  

(zie figuur 3.2.1).

Figuur 3.2.1

Figuur 3.2.2

5.0 Meetinstrumenten 
toevoegen/verwijderen

• Klik in de onderste balk op        om de verschillende 
meethulpmiddelen weer te geven.

• Selecteer        om een   referentiepunt toe te voegen 
en temperaturen te meten.

• Selecteer         om een   lijn toe te voegen 
• (voor detectie van hotspots en cold spots).
• Selecteer        om een markering toe te voegen 
• (voor detectie van hotspots en cold spots).
• Selecteer        om een detectie van een centrale plek, 

hotspot en koude plek boven het te meten gebied 
uit te voeren.

• Selecteer        om alle meethulpmiddelen te 
verwijderen.
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6.0 Het kleurenpalet
aanpassen

Volg de onderstaande stappen om het kleurenpalet te wijzigen:

1. Klik op         in de onderste balk.

2. Swipe naar rechts of links om het gewenste kleurenpalet te 

selecteren.

Klik op         om de DIY-modus te activeren. 

Vervolgens kun je de temperatuurlimieten 

aanpassen. Je kunt ook de kleurweergave 

wijzigen van gebieden waar de

temperatuur buiten de limieten is.

• Klik op        om de instellingen van het scherm te 
openen.

• Klik op        om het beeld te roteren.
• Klik op        om de scherpte aan te passen.
• Klik op        om het contrast aan te passen.
• Klik op        om de camera van je telefoon te openen 

en Afbeelding in te schakelen in Afbeelding Modus.

Figuur 3.2.3

Figuur 3.2.4

Figuur 3.2.5

7.0 Het beeld
aanpassen

Met deze functie kunnen gebruikers de 
kleurweergave aanpassen van het infrarood 
beeld.
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8.0 Instelling
temperatuurbereik

1. Klik op         om de opties voor het temperatuurbereik 

weer te geven.

2. Selecteer: “Automatic recognition”. Hierdoor worden 

temperaturen automatisch herkend.

In deze module kunnen real-time temperatuurgegevens 

worden weergegeven in een grafiek, waardoor gebruikers 

eenvoudig gegevens veranderingen kunnen observeren.

1. Klik op “Generate Image” en selecteer het gewenste 

monitoring type. Selecteer vervolgens de te onderzoeken 

locatie op het scherm.

2. Klik op “Start recording”. De real-time temperatuur van 

het gemeten object zal nu worden weergegeven in een 

grafiek.

Figuur 3.2.6

Figuur 3.3.1

9.0 Temperatuur-
bewaking

Om een beter beeld van de temperatuur van een object te krijgen, 

selecteer je een temperatuurbereik volgens de verwachte 

temperatuur van het object die je aan het inspecteren bent.

10. Galerij

Figuur 3.4.1

Om de vastgelegde afbeeldingen en video’s te bekijken, 

klik je op “Gallery” op het startscherm- of selecteer de 

miniatuurafbeelding op het foto-/video-opnamescherm om 

toegang te krijgen tot de Galerij. 
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Om de nauwkeurigheid van de meting in verschillende 

scenario’s te garanderen, staat deze optie gebruikers toe om 

de omgevingstemperatuur, afstand tot een bepaald punt en 

emissiviteit standaard in te stellen, of aangepaste modussen 

toe te voegen en de bijbehorende parameters in te stellen.

9 veelgebruikte emissiviteit-waarden worden automatisch ter 

referentie op het scherm weergegeven. Ga naar “Personal 

Information” en klik op “Temperature correction” om naar 

het instellingenscherm te gaan.

Voor computers met een Type-C-poort: 

Sluit het type-C-uiteinde van de adapterkabel 

aan op de TC001 warmtecamera  en sluit het 

Type-C uiteinde aan op de computer.

Voor computers met een USB-A-poort: 

Sluit het vrouwelijke type-C-uiteinde van de 

adapterkabel aan op de warmtebeeldcamera. 

Vervolgens steek je het Type-C mannelijke 

uiteinde van de kabel in de USB-A-adapter en 

sluit je het USB-A-uiteinde aan op de computer.

1. Download en installeer de TCView-software. Ga naar www.techweise.com/gebruikstips en klik 

onderaan op de pagina op “Download TC001 software”. De software wordt nu gedownload op je PC.

2. Sluit de warmtebeeldcamera aan op een PC met behulp van de meegeleverde adapterkabel 

(zie figuur 4.1.1).

Figuur 3.5.1

Figuur 4.1.1

11. Temperatuur
Correctie

12. De warmtebeeldcamera
met een Windows PC verbinden
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1. About - klik om informatie over de verbonden warmtebeeldcamera te zien.

2. Settings - Met de functie Instellingen kunt je het kleurenpalet, de emissiviteit, afstand en 

temperatuureenheid aanpassen.

3. Save - Klik vervolgens op “Save” om de aangepaste temperatuur instellingen op te slaan

4. Meetinstrumenten instellingen 

Klik op          om een markering toe te voegen. 

Klik op          om een lijn toe te voegen. 

Klik op          om de temperatuur van een object vast te leggen 

Klik op          om alle meetinstrumenten te verwijderen.

5. Temperature Range Setting - Selecteer het juiste temperatuurbereik volgens de verwachte 

temperatuur van het object dat je inspecteert. 

Normale temperatuur: -20 ~ 150ºC (-4 ~ 302ºF) 

Op hoge temperatuur: 150~550ºC (302~102 ºF)

6. Refreshen - De camera kan een automatische kalibratie of beeldverversing uitvoeren voor een 

optimaal beeld. Gebruikers kunnen de warmtebeeldcamera ook kalibreren door op “Refresh” te 

klikken.

7. Rotate - Klik hierop om het beeld te roteren

Figuur 4.1.1

13. Uitleg PC beeldscherm
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Waarom verbind de warmtecamera niet met mijn telefoon?
Volg de onderstaande stappen om het probleem te identificeren:

a) Controleer of de blauwe LED-indicator aan de zijkant van de TC001 brandt. Zo niet, dan is de 

warmtecamera mogelijk niet correct verbonden met je telefoon, of je telefoon ondersteunt geen OTG-

functionaliteit.

b) Controleer of OTG beschikbaar is in de instellingen van je telefoon en of deze instelling AAN staat. 

Voor de meeste telefoons zijn de OTG-functies standaard ingeschakeld en kunnen direct worden 

gebruikt. Indien dit niet zo is, zoek dan “OTG” in “Instellingen” en schakel het handmatig in. Houd er 

rekening mee dat de TC001 niet compatibel is met telefoons zonder OTG-functie.

c) Controleer of de versie van Android 6.0 of hoger is.

d) Controleer of je de TC001-app hebt gedownload en geef de nodige toestemming aan de telefoon.

e) Koppel de TC001 los en sluit deze opnieuw aan. Als er nog steeds geen reactie is, neem dan 

contact met ons op via support@techweise.com.

Kan de TC001 objecten onder water, 
door glas of door een muur detecteren? 
Nee. Infrarooddetectoren detecteren voornamelijk het lange golf-infrarood gebied van 8~14μm en 

kunnen alleen worden gebruikt om de oppervlaktetemperatuur te meten.

Waarom neemt de temperatuurmeting toe
als het apparaat dichter bij komt bij het object? 
Infraroodstraling verzwakt wanneer dit door de atmosfeer gaat. Hoe langer de afstand, hoe groter de 

demping. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van temperatuurmeting op afstand zal afnemen. Om 

de nauwkeurigheid van de meting te garanderen, gaat je naar Personal information -> - Settings -> 

Temperature Correction -> Distance to Spot en implementeer de actuele afstand. (max. 5m)

14. Veelgestelde vragen
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Kan ik de warmtebeeldcamera
ook voor IOS-apparaten gebruiken?
Nee, op dit moment kan dat nog niet. 

Waarom is er een soort klikgeluid?
En wat betekent “Shutter moving”?
De temperatuur van de infraroodcamera zal tijdens gebruik iets veranderen. Daarom is een periodieke 

interne temperatuur kalibratie nodig. De micromotorgestuurde activering of deactivering van een 

dergelijke interne kalibratie, maakt zo’n geluid - dat in de branche bekend staat als “Shutter moving”.

Waarom is de gemeten temperatuur niet nauwkeurig? 
Deze warmtebeeldcamera heeft een max. afwijking van ±2%. Daarnaast biedt de TC001 een normaal 

temperatuurbereik van -120°C~150°C (-4~302°F), en een hoge temperatuur bereik van 150°C-550°C 

(302~1022°F). Selecteer het overeenkomstige bereik in de app voordat je begint met meten.

Welke externe factoren zijn van invloed
op de infrarood temperatuurmeting? 
Dit zijn de volgende factoren:

a) Emissiviteit van het doelobject oppervlak.

b) Omgevingstemperatuur: het object reflecteert de infraroodstralen die worden uitgezonden door 

omringende objecten, wat de temperatuurmeting onnauwkeurig maakt.

c) Atmosferische temperatuur: de atmosfeer zendt ook infrarode stralen uit.

d) Atmosferische transmissie: de infrarode stralen die door het object worden uitgezonden zijn 

afgezwakt in de atmosfeer.

e) Afstand: hoe groter de afstand, hoe groter de demping van de

infrarode stralen die worden uitgezonden door het object in de atmosfeer.
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Heb je nog vragen
of advies nodig?
De beste oplossing bieden maakt ons wie we zijn.
Ons team van specialisten staat graag voor je klaar om je te ondersteunen. 
Mail naar support@techweise.com en we nemen zo snel mogelijk contact 
met je op. 

Liever bellen?
Dat kan via +31854013783 Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 

09:00 tot 17:00.
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Hierbij verklaart Techweise dat de TC001 warmtebeeldcamera voldoet aan alle Europese normen omtrent CE 

en RoHS en in overeenstemming is met de volgende EMC-richtlijnen:

EN 55032: 2015+A1: 2020

EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021 

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019 

  

De inhoud van dit document wordt weergegeven zoals het momenteel bestaat. Techweise aanvaardt, 

uitdrukkelijk noch stilzwijgend, enige garantie voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van dit 

document. Techweise behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving 

wijzigingen aan dit document aan te brengen of het volledig in te trekken.

     

Techweise

1e Blekerhof 6

3011 CJ, Rotterdam

Nederland

info@techweise.com

+31854013783. 

Informatie over de 
conformiteitsverklaring


