
VROEGTIJDIGE BRANDDETECTIE  
Voor Magnus Olsson, centralemanager bij 
Jönköping Energi Torsvik, is het voorkomen 
en beheersen van brand in de afvalbunker niet 
alleen een kwestie van veiligheid, maar ook 
van goed financieel beheer: “Vrachtwagens 
leveren niet alleen afval uit de direct omgeving 
bij ons af, maar ook vanuit verschillende 
Europese locaties. Dit afval wordt gestort 
in een afvalbunker en vermengd met behulp 
van automatische kranen. Daar blijft het dan 
liggen in afwachting van transport naar de 
boiler.”

“Deze afvalbergen kunnen bestaan uit een 
gevaarlijk mengsel,” vervolgt Magnus Olsson. 
“Zelfontbranding van biologische producten 
of andere warmtebronnen is voor ons een 
constante dreiging. Het is iets waarop we 
elk moment van de dag bedacht moeten zijn. 

Naast de gevolgen voor het milieu en de 
vanzelfsprekende veiligheidsrisico's voor de 
mensen in de centrale, kan een branduitbraak 
in een afvalbunker ook een zeer kostbare 
aangelegenheid zijn. Als er brand uitbreekt, 
moeten we de centrale namelijk onmiddellijk 
sluiten. Zulke sluitingen kosten ons behoorlijk 
veel geld, tot zo'n half miljoen Zweedse kronen 
per dag. Daarom is het belangrijk dat we een 
betrouwbaar waarschuwingssysteem hebben 
dat brand detecteert zodra deze ontstaat.” 

WARMTEBEELDSYSTEEM
Om de brandveiligheid van de centrale te 
waarborgen en ernstige schade aan het milieu 
in de omgeving te voorkomen, startte Jönköping 
Energi een aanbestedingsprocedure voor de 
implementatie van een branddetectiesysteem 
met vroegtijdige waarschuwing. De opdracht 
werd uiteindelijk gegund aan het in Linköping 

De warmtekrachtkoppelingcentrale in Torsvik is de grootste productielocatie voor stadsverwarming 
van energiebedrijf Jönköping Energi. De centrale zet 160.000 ton afval per jaar (oftewel: 20 ton per 
uur) om in warmte en elektriciteit. Dat is voldoende om te voorzien in de jaarlijkse vraag van 25.000 
huishoudens. De fabriek heeft twee boilers: in de ene wordt afval als brandstof gebruikt en in de 
andere biomassa. De op afval gestookte locatie, die in 2006 werd voltooid, is het hele jaar door 24 
uur per dag in bedrijf. De enige uitzondering hierop: enkele weken per jaar dat het bedrijf onderhoud 
uitvoert aan de locatie. De centrale in Torsvik voorziet in zo'n 90% van de verwarmingsvraag in de 
regio en 20% van het elektriciteitsverbruik in het omliggende netwerkgebied.

Het Zweedse Jönköping Energi vertrouwt op 
warmtebeeldcamera's van FLIR om brand in een vroeg 
stadium te detecteren
Voor afvalverwerkingsbedrijven zoals het Zweedse Jönköping Energi in Torsvik zijn 
spontane branduitbraken een gegeven feit. Hoofdzaak voor hen is daarom om zulke 
branden zo efficiënt mogelijk te detecteren en beheersen, en verdere verspreiding te 
voorkomen. Sinds 2016 spelen warmtebeeldcamera's van FLIR hierbij een onmisbare rol. 

Dankzij de hoge resolutie van de FLIR A615 kan de hele 
afvalbunker zeer gedetailleerd worden bewaakt.

Magnus Olsson: “Het kost ons veel geld om een 
centrale te sluiten: zo'n half miljoen Zweedse kronen per 
dag. Daarom is het belangrijk dat we een betrouwbaar 
waarschuwingssysteem hebben dat brand detecteert 
zodra deze ontstaat.” 

gevestigde bedrijf Termisk Systemteknik, 
sinds 2010 distributeur van FLIR-
warmtebeeldcamera's en leverancier van 
branddetectiesystemen met FLIR-camera's. 

Claes Nelsson, productmanager bij Termisk 
Systemteknik AB: “De centrale in Torsvik 
werkte al met een rookaanzuigsysteem. Zo'n 
systeem onttrekt lucht aan de omgeving en 
analyseert deze op de aanwezigheid van 
rook. Het probleem hiermee was echter dat 
het niet snel genoeg werkte. Zo'n systeem 
genereert namelijk pas een alarm als rook 
fysiek in contact komt met de rooksensor, die 
meestal op grote hoogte aan het plafond van 

VROEGTIJDIGE 
BRANDDETECTIE

TOEPASSINGSVOORBEELD



een afvalbunker wordt gemonteerd. Tegen die 
tijd heeft een brand zich al ontwikkeld tot een 
onbeheersbaar gevaar.”
“Daarom stelden wij Jönköping Energi 
een waarschuwingssysteem voor op basis 
van de warmtebeeldcamera's van FLIR. 
Voor branddetectie gaat er niets boven 
warmtebeelden. Je detecteert dan namelijk 
de temperatuur van het materiaal en bent 
niet afhankelijk van verspreidende rook of een 
stijgende temperatuur in de ruimte. Je meet de 
temperatuur van het materiaal, in dit geval het 
afval.”

BRAND DETECTEREN EN BLUSSEN 
Het branddetectiesysteem in Torsvik bestaat uit 
twee FLIR A615-camera's in een beschermende 
behuizing. Deze zijn gemonteerd op draai- en 
kantelsystemen, aan elk uiteinde van de 

Ga voor meer informatie over 
warmtebeeldcamera's of deze toepassing naar: 

www.flir.com/automation
De getoonde beelden zijn wellicht niet representatief voor 
de daadwerkelijke resolutie van de getoonde camera.  
De beelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. 
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bunker één exemplaar. Ze worden bediend via 
de speciale TST Fire-software van Termisk. 
Wanneer een van beide camera's een hotspot 
detecteert, wordt ook de andere camera op de 
hotspot gericht. Vervolgens berekent de TST 
Fire-software de precieze coördinaten van 
de hotspot op basis van de gecombineerde 
warmtebeelden en genereert een alarm. Na 
activering van het alarm in de meldkamer van 
de afvalbunker wordt er een waterkanon op de 
gedetecteerde hotspot gericht om de brand te 
blussen.

TST Fire van Termisk is een zeer nauwkeurige 
brandbeveiligingsoplossing die kan worden 
gebruikt in opslaglocaties voor vaste 
brandstoffen, afvalrecyclinginstallaties, 
verbrandingsinstallaties of elke andere 
omgeving waar zorgvuldig toezicht moet 
worden gehouden op de brandveiligheid. 
De software maakt gebruik van 
warmtebeeldcamera's van FLIR, die hotspots 
in bedrijfsmiddelen opsporen en analyseren. 

Vervolgens maakt TST Fire in real-
time een nauwkeurige analyse van het 
warmtevideobeeld. Als er ongebruikelijk hoge 
temperaturen worden gedetecteerd, treedt er 
een alarm in werking. Het alarm wordt duidelijk 
weergegeven in de gebruikersinterface 
van TST Fire. Daarnaast biedt de software 

de mogelijkheid om hoorbare en zichtbare 
waarschuwingen te activeren.

“Het systeem dat Termisk Systemteknik 
voorstelde, bleek zeer nauwkeurig te zijn. 
Het kan namelijk temperaturen tot fracties 
van graden berekenen,” aldus Claes Nelsson. 
“Dankzij de hoge resolutie van de twee FLIR 
A615-camera's (640 x 480 pixels) kunnen we de 
hele bunker tot in het kleinste detail bewaken. 
Medewerkers in de meldkamer detecteren 
hierdoor zelfs heel minimale hotspots.”

“De FLIR A615 is een van onze favoriete 
FLIR-camera's voor dergelijke toepassingen,” 
vertelt Claes Nelsson. “De A615 is een 
bolometer-camera met een hoge resolutie die 
werkt met een Gigabit Ethernet-interface en 
zeer goed kan worden gecombineerd met onze 
TST Fire-software.”

DETECTIESNELHEID IS VAN 
CRUCIAAL BELANG
Snelheid is van cruciaal belang bij 
branddetectie, daar weet Robert Berger 
van adviesbureau voor brandveiligheid 
Incendium alles van. Incendium levert het 
brandblussysteem voor de afvalbunker in 
Torsvik, inclusief het waterkanon dat de 
coördinaten ontvangt van het systeem met 
warmtebeeldcamera's. “Om een brand te 
kunnen blussen, moet je snel reageren. Met de 
FLIR-camera's kan dat. We kunnen een brand 
zelfs al blussen voordat deze echt uitbreekt.”

Magnus Olsson: “Zelfontbranding van biologische producten of andere warmtebronnen is voor ons een 
constante dreiging. Het is iets waar we elk moment van de dag bedacht op moeten zijn.”

Om een brand te kunnen blussen, moet een bedrijf snel 
reageren. Met de FLIR-camera's is dat mogelijk. Jönköping 
Energi kan een brand zelfs al blussen voordat deze echt 
uitbreekt.

Claes Nelsson van 
Termisk Systemteknik: 
"TST Fire maakt in real-
time een nauwkeurige 
analyse van het 
warmtevideobeeld van 
FLIR. Als er ongebruikelijk 
hoge temperaturen 
worden gedetecteerd, 
treedt er een alarm in 
werking."


