
Bij een vloerverwarmingssysteem wordt 
warmte gegenereerd door in de vloer 
geïnstalleerde warmwaterleidingen 
of elektrische leidingen. Onzichtbare 
warmtestralen stijgen op naar boven 
en verwarmen de objecten waarmee 
ze in aanraking komen. Deze objecten 
geven deze warmte vervolgens weer af. 
Vloerverwarming is een uiterst efficiënte 
manier om een huis te verwarmen, het 
comfort te verhogen en energiekosten 
te besparen. In nieuwe gebouwen 
met massieve vloeren, worden de 

verwarmingsbuizen doorgaans in de 
ondervloer geïntegreerd.

Valerio Di Stefano, een Italiaanse ingenieur en 
designer gespecialiseerd in energiebeheer 
en thermografie, heeft al jarenlang ervaring 
met vloerverwarming. Onlangs heeft hij een 
FLIR E8-warmtebeeldcamera aangeschaft, 
voornamelijk voor het uitvoeren van energie-
audits voor stralingswarmtesystemen en 
gebouwen.

VERBORGEN GEBREKEN 
OPSPOREN 
“Vloerverwarming is de afgelopen jaren 
steeds populairder geworden, met name 
in nieuwe wooncomplexen”, vertelt Valerio 
Di Stefano. “Soms heeft een systeem dat 
ogenschijnlijk goed lijkt te functioneren 
echter verborgen gebreken. Er kunnen 
problemen zijn met de constructie van de 
ondervloer, de installatie van de leidingen of 
de optimalisatie van het energietransport. 
Het goede nieuws is dat deze problemen 
allemaal snel opgespoord kunnen worden 

met een warmtebeeldcamera.” 

“Zonder een warmtebeeldcamera moet 
je de pompen inspecteren en daaruit 
concluderen wat er onder de vloer aan de 
hand kan zijn. Een warmtebeeldcamera geeft 
direct een compleet beeld van de volledige 
vloerverwarming, dankzij de warmte die 
door het systeem wordt afgegeven.”

Het beste verwarmingssysteem voor een woonhuis is een onzichtbaar systeem. Daarom 
is vloerverwarming zo aantrekkelijk en wint het aan terrein. De onzichtbaarheid van het 
systeem kan echter ook een nadeel zijn. Hoe weet je namelijk of er iets mis is met de 
verwarming? De enige efficiënte manier om dit te bepalen is de toepassing van een 
warmtebeeldcamera.

WARMTEBEELDCAMERA'S VAN FLIR BRENGEN 
VERBORGEN GEBREKEN AAN HET LICHT IN 
VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN
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De FLIR E8 is voorzien van 
een 320×240 detector, een 
focusvrije lens en eenvoudige 
knoppennavigatie voor on-
screen instellingen, beeldmodi, 
meetinstrumenten en opslag in 
JPEG-formaat.

Een warmtebeeldcamera brengt het leidingnetwerk van 
een vloerverwarming perfect in beeld 

Valerio Di Stefano: De FLIR E8-warmtebeeldcamera heeft de 
ontwikkeling van mijn onderneming een boost gegeven en me 
geholpen meer projecten binnen te halen.



THERMOGRAFIE VOOR 
VLOERVERWARMING IN DE 
PRAKTIJK
Afbeeldingen 1a/1b/1c tonen een 
verdeelunit voor een verwarmingssysteem 
met circulatiepompen, een voor iedere 
verdeelunitsectie. Sp1 en Sp2 hebben 
nagenoeg dezelfde temperatuur, maar 
het instellen van dezelfde emissiewaarde 
resulteert in misleidende conclusies. In 
werkelijkheid is er isolatietape aangebracht 
op Sp1, waarvan de emissiviteit dicht in 
de buurt komt van de waarde die in het 
instrument is ingesteld. Daarom heeft de 
vloeistofstroom een temperatuur van 44°C 
en niet van 30,5°C.

Afbeelding 2 toont het verwarmingscircuit bij 
het opstarten en geeft een digitale combinatie 
van het warmtebeeld en het visuele beeld. 
Op de pseudo-loodrechte lijnen Li1, Li2 
en Li3 die over de leidingen lopen is een 
profielanalyse uitgevoerd. Aan de rechterzijde 
toont Li2 een kouder, oneffen oppervlak 
dat aan een nadere inspectie onderworpen 
moet worden omdat dit kan betekenen dat 
er dikteverschillen zijn in de ondervloer of de 
lijm voor de afwerking. Lijn Li4, in het groen, 
brengt het thermische verschil aan het licht 
dat niet zou mogen optreden langs slechts 
een aantal decimeters leiding.

Over het al dan niet plaatsen van 
vloerverwarming onder vast meubilair zijn 
de meningen verdeeld. Als tegenargument 
wordt aangevoerd dat de warmte die 
van de vloer opstijgt ervoor kan zorgen 
dat keukenblokken gaan “zweten” en er 
dus condens ontstaat. De verwarming 
onder de keukenelementen zorgt er ook 
voor dat de kasten opwarmen, inclusief 
alles wat er in bewaard wordt, waaronder 
levensmiddelen. De argumenten vóór het 
installeren van ondervloerverwarming onder 
vast meubilair lopen uiteen. In gevallen 
waarbij de indeling van de ruimte nog niet 
vaststaat, is het waarschijnlijk beter om de 
verwarmingsbuizen in de gehele ondervloer 
te plaatsen.

De aanwezigheid van een verwarming achter 
meubels of andere obstakels verhoogt 
de traagheid van het systeem tijdens het 
opstarten en uitschakelen en is niet echt 
bevorderlijk voor de temperatuurregeling 
van de ruimte. Het zorgt zelfs voor een 
belemmering van de warmtedoorstroming 
naar de plekken met obstakels. Dit resulteert 
uiteraard in extra stookkosten. Dit is duidelijk 
te zien in afbeelding 3.

FLIR E8: COMPACTE EN 
KOSTENEFFECTIEVE 
WARMTEBEELDCAMERA
Valerio Di Stefano maakt voor de inspectie 
van vloerverwarmingssystemen gebruik van 

de FLIR E8 point-and-shoot camera. 

“Ik ontdekte de kracht van warmtebeelden 
pas echt tijdens een trainingscursus van 
het Infrared Training Center (ITC) in 2013”, 
vertelt Valerio Di Stefano. “Ik evalueerde 
verschillende cameramodellen, maar koos 
uiteindelijk voor het FLIR E8 point-and-
shoot model, omdat dit model de beste 
prijs-kwaliteitverhouding en de meest 
interessante functionaliteit in één compact 
pakket biedt.”

De FLIR E8 is voorzien van een 320×240 
detector, een focusvrije lens en eenvoudige 
knoppennavigatie voor on-screen 
instellingen, beeldmodi, meetinstrumenten 
en opslag in JPEG-formaat. De camera is 
uiterst eenvoudig te bedienen, zelfs met 
je duim in een handschoen. Ook is de E8 
voorzien van FLIR's eigen MSX® Thermal 
Image Enhancement-functie, die real time 
belangrijke details van de geïntegreerde 
camera toevoegt aan het complete 
warmtebeeld.

“De FLIR E8 levert uitstekende beelddetails 
en ik kan deze naast de vloerinspecties 
gebruiken voor diverse andere toepassingen, 
waaronder het controleren van zonnepanelen. 
De FLIR E8 heeft de ontwikkeling van mijn 
onderneming in ieder geval een boost 
gegeven en me geholpen meer projecten 
binnen te halen.” 

Afbeelding 1c: Warmtebeeld van een verdeelunit met de 
linker pomp in bedrijf.

Afbeelding 2: Verwarmingscircuit tijdens opstarten

Afbeelding 3: De aanwezigheid van een verwarming 
achter meubels of andere obstakels verhoogt de traagheid 
van het systeem tijdens het opstarten en uitschakelen. 
Sp1 temperatuur 23,8°C, Sp2 temperatuur 19,3°C, 
Sp3 temperatuur 22,2°C 

Afbeelding 1b: Warmtebeeld van een verdeelunit met 
een inactieve pomp links.

Afbeelding 1a: Visueel beeld van een verdeelunit.

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

www.flir.com/building

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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