
Brandpreventie met warmtebeeldcamera’s

Brand voorkomen met behulp van infrarood beeldtechniek



Infrarood Temperatuurmeten de 
nieuwe techniek om brand te 
voorkomen. 
• De techniek die elke temperatuurwijziging detecteert

• Met de juiste software een mogelijke brandhaard 
voortijdig opspoort

• Bewaakt alles* wat visueel zichtbaar is!

Over ons
Uw presentatoren:

Bob Wester Infrarood Temperatuurmeet Expert

Robert Kroeze Infrarood Temperatuurmeet Expert
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Onze dagelijkse zorg
Brand en schade

Brand = Risico =
Onzekerheid & Potentiele gevolgen. 
• Niet elk risico is uit te bannen. Maar er is wel iets aan te 

doen.

• Met de juiste maatregelen misschien een beheersbaar risico. 

• Met de juiste maatregelen is de onzekerheid te verkleinen 
en de potentiële gevolgen worden voorkomen. 

• Warmtebeeldcamera’s zijn soms de juiste oplossing
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Kosmische straling 1 -100 pm

• Hoog energetisch en gevaarlijk

• Zonnestorm Canada 1989

• Energiecentrales plat

• Bruce Banner + gammastraling is Hulk

Een voettekst toevoegen 9



Röntgen straling 100 pm –1 nm

Rontgen straling – X Ray

Wilhelm Röntgen

Toepassing in ziekenhuizen
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Ultraviolet 1 nm –380 nm
UV is de straling van de zon welke onze huid verbrand.

UV licht dood bacterien

UV-A UV-B
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Zichtbaar licht 380 nm -700 nm

Alles wat we zien en inspiratie voor album covers. 
Quizzvraag ! Welk album en welk jaar?

Een voettekst toevoegen 12



Infrarood licht 700 nm –1mm
Daar gaat het vanavond over hebben

Korte golf 0,78 –3 micron

Midden golf 3 –50 micron

Lange golf 50 –1000 micron
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Radar  1mm –30cm
Radio detection and ranging

Radar komen we overal tegen, hier o.a. op marineschepen om raketten te detecteren.
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Radio 30 cm -100m

Radio golven in o.a. FM en AM etc.
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Wat kan een 
warmtebeeldcamera?

Hoe werkt een warmtebeeldcamera en waarom is een 
warmtebeeldcamera de beste oplossingen
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Warmteoverdracht
Hoe werkt een warmtebeeldcamera 

• Geleiding (vaste stof)

• Convectie (vloeistof, gas)

• Straling
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Warmteoverdracht
Een noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van deze drie genoemde gevallen is het bestaan van een 
temperatuurverschil.

18



Warmtestraling of Radiation
Warmtestraling is elektromagnetische straling die een object uitzendt als gevolg van de temperatuur van het object.

19



Geleiding

Isolatie verandert geleiding



Convectie

• Afhankelijk van:
• Snelheid van lucht/vloeistof 

snelheid

• Oriëntatie van oppervlak naar 
flow

• Oppervlakte conditie

• Viscositeit van lucht/vloeistof

• Temperatuurverschil tussen 
oppervlak en lucht/vloeistof
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Warmtestraling of Radiation
Warmtestraling is elektromagnetische straling die een object uitzendt als gevolg van de temperatuur van het object.

Straling

• Zelfs in vacuüm aanwezig

• Alle vaste- en vloeistoffen stralen energie uit naar 
omgeving

• Gebeurt met de snelheid van het licht

Straling is er altijd en overal!
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Een InfraRood beeld is makkelijk te begrijpen...
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Maar niet alles is zoals wij het visueel waarnemen!

Pas op bij reflecterende 
voorwerpen!

Een 
warmtebeeldcamera 
meet niet door glas!



Brand voorkomen 
met een 
warmtebeeldcamera

BRANDGEVAAR
en de potentiele gevolgen beperken
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Warmtebeeldcamera’s de 
oplossing?
Voorwaarden

Het te bewaken bereik moet ZICHTBAAR zijn!

De camera moet voor zijn doel geschikt zijn!

• Dit punt wordt het meest onderschat door gebruikers, 
verzekeraars en adviseurs!

• “Elke Warmtebeeldcamera meet toch temperatuur”

• Ja, en elke waterpomp verplaatst toch water? Wat heb je er aan 
als deze niet geschikt is voor zijn taak 
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Warmtebeeldcamera’s
BROEI EN BRANDGEVAAR
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Wat zijn de verschillen met 
de huidige technieken?

Lichtsnelheid: 1 miljard kilometer per uur

Temperatuur = Meetbaar = Geen Brand = Gevaar Indicatie Tijd = Winst = Meten met de snelheid van licht! 34
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WAAROM WACHTEN 
OP ROOK*?

WAAROM WACHTEN 
OP VUUR?

>80⁰C is al een 
indicatie!



Grafiek 
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Is het meten van temperatuur 
betrouwbaar genoeg?
Branden in de afvalsector
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Kunnen we ook de temperatuur binnen in een hoop 
afval zien?

Het eenvoudige antwoord is NEE!

Maar met de juiste kennis, en de juiste apparatuur

100⁰C

120⁰C

90⁰C



Opname van een recyclinghal van ca. 
40 x 100 meter
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WAT KOMT ER NOG MEER BIJ KIJKEN?
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Betrouwbaarheid Servicetoegankelijkheid UPD

Referenties Autostart Servicemonteurs

Temperatuur Stoomuitval Prijs per m2

Certificering Kalibratie Prijs per jaar

Approval Blusopties Zekerheid

VdS Zekerheid in de toekomst Loggen van beelden

Voertuigherkenning Accreditering Loggen van data

Alarmering Installatiekosten Robuust



VALKUILEN

• Alle warmtebeeldcamera’s meten temperatuur

• Slechts enkelen meten de temperatuur correct verder dan 
20 meter en oppervlakten groter dan 10 x 10 meter!

• Geloof niet direct een aanbieder zonder referenties!

• De nauwkeurigheid is geen belangrijk issue, afwijkingen tot 
5 of 10⁰C zijn niet bepalend voor de werking. Een eis van 
maximaal ±3⁰C is absoluut onzin! 

• Resolutie is bepalend! 
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TEMPERATUUR EN
TIJD
MET METEN ALLEEN ZIJN WE ER NOG NIET
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• Temperatuur beheersen = 
BLUSSEN

• BLUSSEN = TIJDWINST



Geen zorgen meer over branden in de Recycling
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Voor als er tijd over is:
Live demonstratie van werkende systemen
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