
Warmtebeeldtechnologie alleen gebruiken om 
vast te stellen dat er een probleem is, is nogal 
simplistisch. Deze voorspellende techniek helpt 
namelijk om problemen en daaruit voortvloeiende 
gevolgen te voorkomen, wat tijd en geld bespaart. 
Het is dan ook geen toeval dat Corrado Ciuti van 
dba Termogramma steeds meer adviesdiensten 
aanbiedt waarbij warmtebeeldmetingen worden 
ingezet als voorzorgsmaatregel. Termogramma 
is gevestigd in Monterubbiano, nabij Fermo. Het 
is een EN ISO 9712-gecertificeerd bedrijf dat 
sinds 2012 inspecties uitvoert voor klanten die 
werkzaam zijn in civiele techniek, elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde en de industrie. Corrado Ciuti 
is een veeleisende professional met de overtuiging 
dat de oplossingen van FLIR het beste evenwicht 
bieden tussen de overvloed aan functies en de 
werkelijke productprestaties.

EEN BREED SCALA AAN HANDIGE 
FUNCTIES
De klanten van Termogramma zijn actief in 
verschillende sectoren, zoals de bouw. "Mijn 
inspecties worden uitgevoerd in opdracht van 
particulieren en professionele bedrijven. Zij zijn op 

zoek naar snelle oplossingen voor problemen met 
woningen of wooncomplexen", vertelt Ciuti.

"Met mijn warmtebeeldapparatuur kan ik de 
oorzaak van waterlekkage opsporen of problemen 
met thermische isolatiesystemen of risico's met 
betrekking tot de veiligheid van gebouwen aan het 
licht brengen. Ook werk ik samen met architecten en 
technici aan inspecties voor juridische geschillen", 
voegt hij eraan toe. 

Fotovoltaïek is een snelgroeiende tak voor 
Termogramma. "Er wordt gebruikgemaakt van 
mijn diensten om te voldoen aan wettelijke 
certificeringsvereisten, maar ook om bestaande 
installaties te controleren", legt Ciuti uit. Dankzij 
de warmtebeeldcamera's kan Ciuti de panelen 
en andere onderdelen controleren op defecten en 
storingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
transformatoren en lastscheiders. 

FLIR ALS EERSTE KEUS
In het vak dat Ciuti uitoefent, komt de 
warmtebeeldapparatuur van FLIR uitermate 
goed van pas. "Ik ben begonnen met een FLIR 

Warmtebeeldtechnologie kan in veel situaties doorslaggevend zijn en de toepassing ervan gaat elk 
voorstellingsvermogen te boven, zo vertelt Corrado Ciuti, eigenaar van professioneel servicebureau 
Termogramma. Het niveau van de beschikbare technologie is ook van belang: om adviesdiensten en 
inspecties uiterst deskundig te kunnen uitvoeren, vertrouwt Termogramma op een compleet assortiment 
aan veelzijdige hulpmiddelen. De FLIR T640-warmtebeeldcamera en de geavanceerde stroomtangen en 
vochtmeters zijn slechts enkele voorbeelden van de hulpmiddelen die Ciuti gebruikt. En door gebruik te 
maken van dergelijk materiaal, dat compatibel is met de FLIR Tools+ software, is hij in staat diensten van 
hoge kwaliteit te leveren.

Ervaring en technologie op het gebied van warmte-
beeldcamera's verbeteren concurrentievermogen en 
prestaties 
De FLIR T640-warmtebeeldcamera en de test- en meetinstrumenten van FLIR zijn 
in combinatie met de METERLiNK®-technologie onmisbaar gebleken voor een 
Italiaans adviesbureau

E6-warmtebeeldcamera. Toen de complexiteit 
van mijn werkzaamheden toenam, heb ik de 
T640 aangeschaft. Dit model is het pronkstuk 
in mijn verzameling", vertelt Ciuti. De T640 is 
uitgerust met de METERLiNK®-technologie, 
waardoor Ciuti inspectiegegevens kan toevoegen 
aan warmtebeelden of deze rechtstreeks naar 
de FLIR Tools-app op een mobiel apparaat kan 
verzenden. Met deze toegevoegde technologie 
kan Termogramma zich verder specialiseren 

FLIR T640 EN FLIR TOOLS+

TOEPASSINGSVOORBEELD

Warmtebeeld in een elektrisch veld voor de 
diagnose van een relais met defecte contactpunten.

FLIR T640



in voorspellende analyse in elektrische en 
fotovoltaïsche velden, wat van pas komt voor 
aanvragen waarbij de klant belastingvoordeel wil 
behalen.

De gegevens die worden verzameld met de 
FLIR CM85-stroomtang en de FLIR MR77-
vochtmeter kunnen via de Bluetooth-verbinding 
met METERLiNK rechtstreeks naar de camera 
worden verzonden. Hierdoor wordt het risico 
op menselijke fouten weggenomen en wordt 
er kostbare tijd bespaard. "Met deze apparaten 
kunnen we ook de vochtigheid en temperatuur in 
woningen en andere gebouwen meten, met als 
doel de oorzaak en verspreiding van schimmel en 
condens tegen te gaan", aldus Ciuti. Door voor 
de FLIR T640 te kiezen, heeft Termogramma zijn 
thermische onderzoeken naar een hoger plan 
getild en geprofiteerd van ongekende voordelen. 
"De T640 biedt een hoge resolutie en een hoge 
gevoeligheid. Dat zijn kenmerken die echt het 
verschil maken in mijn werk", zo vertelt hij.

In aanvulling op deze diensten heeft Termogramma 
verscheidene accessoires en functies tot zijn 
beschikking die ook tijdens zeer complexe 
onderzoeken zeer van pas komen.

Het touchscreen en de mogelijkheid om informatie 
en stemcommentaar toe te voegen bijvoorbeeld, 
dragen bij aan een optimale efficiënte werking 
van de T640. "Controles en het maken van notities 
tijdens metingen zijn tijdrovende bezigheden", 
legt Ciuti uit. "Dat dergelijke functies in één 
efficiënt apparaat zijn geïntegreerd, komt de 
kwaliteit bijzonder ten goede."

OP WEG NAAR 
WARMTEBEELDTECHNOLOGIE 4.0
Voor een nog completer aanbod heeft 
Termogramma ervoor gekozen een upgrade uit 
te voeren naar de plusversie van FLIR Tools. Deze 
software voorziet professionals die thermisch 
onderzoek uitvoeren van een complete set 
bedieningselementen. Deze zijn beschikbaar 
via een effectief platform waarmee zeer 
gedetailleerde rapporten over het gedane werk 
kunnen worden gegenereerd.

De standaardversie kan worden gedownload van 
de website. Voordeel van FLIR Tools+ is dat er 
waarde wordt toegevoegd aan FLIR-producten 
dankzij de presets en sjablonen waarmee de 
vereiste documentatie wordt geproduceerd. "FLIR 
Tools+ gaat uitstekend samen met de Microsoft 
Office-suite, wat een mooie aanvulling op de 
rapporten vormt", legt Ciuti uit. "Met de plusversie 
is het bovendien mogelijk om dynamische 
radiometrische video's te maken. Dankzij de 
panoramafunctie kan er van grote oppervlakken, 
zoals de voorgevel van een gebouw, één scan 
worden weergegeven. Dit is een erg nuttige 
functie in de bouwsector."

FLIR MAAKT OOK CERTIFICERING 
MOGELIJK
Termogramma heeft zijn professionaliteit 
bevestigd door de UNI EN ISO 9712-certificering 
niveau 2 te behalen. Hiervoor heeft Ciuti 
deelgenomen aan een cursus van het Infrared 
Training Center (ITC). Het ITC, de infrarood-
trainingstak van FLIR Systems, biedt professionals 
de kwalificatie die verplicht wordt gesteld door de 
Europese wetgeving. Zonder deze certificering 
mogen er geen diensten op dit gebied worden 
verleend.

Via het ITC biedt FLIR een- en tweedaagse 
introductiecursussen en certificeringscursussen 
voor niveau 1, 2 en 3. "Dankzij de ITC-cursus 
heb ik mijn professionele achtergrond kunnen 
certificeren en kan ik mijn beroep beter 
uitoefenen", besluit Ciuti. "Doordat ik de training 
heb gevolgd die door FLIR werd aangeboden en de 
hulp van Roberto Rinaldi, de Italiaanse coördinator 
van de ITC-cursussen, beschik ik nu over een 
grondigere kennis van warmtebeeldtechnologie. 

Ga voor meer informatie over FLIR Systems en onze 
producten naar de website:

www.flir.eu
De getoonde beelden zijn wellicht niet representatief voor 
de daadwerkelijke resolutie van de getoonde camera. 
Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden.
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Door voor de FLIR T640 te kiezen, heeft Termogramma 
zijn thermische onderzoeken naar een hoger plan getild 
en geprofiteerd van ongekende voordelen.

Termogramma heeft altijd de voorkeur gegeven aan de 
warmtebeeldcamera's van FLIR.

Het gebruik van warmtebeeldtechnologie in de 
bouwsector draagt bij aan de detectie van problemen 
die condensvorming en schimmelgroei kunnen 
veroorzaken.

FLIR CM85 
en MR77

FLIR T640 in het kort

De FLIR T640 is een hoogwaardige 
warmtebeeldcamera met een ingebouwde 
visuele camera van 5 MP, verwisselbare lenzen, 
autofocus en een groot LCD-touchscreen van 4,3 
inch. In deze camera gaat ergonomie samen met 
beeldkwaliteit en geavanceerde functies. 

De hoge IR-resolutie voor zijn klasse zorgt 
ervoor dat er op afstand nauwkeurige 
temperatuurmetingen kunnen worden gedaan. 
De handmatige bediening en de snelheid van 
de autofocus maken daarnaast een maximale 
scherpte, nauwkeurigheid en efficiëntie mogelijk.

De T640 is voorzien van een ingebouwde GPS- 
en kompastechnologie, waarmee automatisch 
gegevens over de locatie en de richting van de 
camera worden toegevoegd aan de beelden die 
u in uw rapporten wilt opnemen.

Beelden en gegevens kunnen snel worden 
geëxporteerd. Met FLIR Tools Mobile voor Apple® 
en Android™ kunt u bovendien via Wi-Fi kritieke 
gegevens delen met smartphones en tablets.

Met de METERLiNK-technologie kunnen 
essentiële diagnostische gegevens draadloos 
worden overgebracht van stroomtangen en 
vochtmeters naar de camera. Daarnaast 
kunnen metingen worden uitgebreid met 
stemcommentaar en tekstnotities en kunnen er 
meteen automatisch PDF-documenten worden 
gemaakt.

Bovendien ben ik op de hoogte van alle aanbevolen 
methoden om de oplossingen van FLIR optimaal te 
benutten."


