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Ikaros Solar biedt haar klanten een complete 
service, zowel bij het selecteren en installeren 
van zonnepanelen als voor latere controles 
en het onderhoud. “Hoewel we ook aan 
consumenten leveren, richten we ons met 
name op grotere, vooral industriële installaties”, 
aldus Kerremans.

Hoe werkt het?
Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit, 
maar ze produceren hierbij ook warmte. 
Ineffectieve cellen produceren veel meer 
warmte en komen daarom op het warmtebeeld 
duidelijk als een hot spot naar voren.

De oorzaak van slecht presterende 
zonnepanelen kan liggen in tal van 
problemen, zoals onvolkomenheden in het 
halfgeleidermateriaal als gevolg van een 
constructiefout of defecte cellen, gebroken glas, 

waterlekkage, onderbroken soldeerpunten, 
versleten substrings, defecte bypassdiodes, 
delaminatie van het halfgeleidermateriaal en 
defecte connectors, om maar eens een paar 
mogelijke oorzaken te noemen.

Ongeacht de oorzaak helpt een 
warmtebeeldcamera de bediener de exacte 
locatie van het probleem op te sporen en de 
oorzaak van de storing in het zonnepaneel te 
ontdekken.

Leveranciers vergelijken
Het gebruik van een warmtebeeldcamera 
voor het inspecteren van zonnepanelen 
is nieuw voor Ikaros Solar. “Een tijdje terug 
las ik een artikel in een tijdschrift over 
warmtebeeldcamera's. In dat artikel werd de 
inspectie van zonnepanelen genoemd als een 
van de mogelijke toepassingen. Ik heb me 

Ikaros Solar gebruikt warmtebeeldcamera's van 
FLIR voor de inspectie van zonnepanelen
Steeds meer professionele producenten en installateurs van zonnemodules ontdekken het gemak 
waarmee ze warmtebeeldcamera's kunnen inzetten als hulpmiddel voor het inspecteren van 
zonnepanelen. Een van de bedrijven die voor dit doel warmtebeeldcamera's gebruikt is Ikaros 
Solar, gevestigd in het Belgische Schoten.

“Warmtebeeldcamera's zijn een geweldig middel om te achterhalen of er iets mis is 
met een zonnepaneel en om het probleem te lokaliseren en te identificeren”, legt Danny 
Kerremans, technologisch ingenieur van Ikaros Solar, uit. “We hebben diverse leveranciers van 
warmtebeeldcamera's uitgenodigd om hun producten te vergelijken, en FLIR stak er met kop en 
schouders boven uit.”

Dankzij het ergonomische ontwerp en de gedetailleer-
de warmtebeelden is de FLIR T335 een perfect middel 
voor inspecties van zonnepanelen.

Defecte zonnecellen produceren bovenmatig veel 
warmte, waardoor ze met behulp van warmtebeeld-
technologie eenvoudig kunnen worden opgespoord.



Voor meer informatie over warmtebeeld-
camera's of over deze toepassing neemt u 
contact op met:
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verdiept in dit onderwerp en vervolgens de vijf 
grootste leveranciers van warmtebeeldcamera's 
uitgenodigd om een demonstratie te geven. 
FLIR kwam als winnaar uit de bus.”

Het bedrijf heeft voor de warmtebeeldcamera 
FLIR T335 gekozen. Die camera heeft een 
ongekoelde microbolometer detector die 
scherpe warmtebeelden produceert met een
resolutie van 320 x 240 pixels. De camera kan 
nauwkeurig temperaturen meten tussen -20 °C 
en +650 °C met een thermische gevoeligheid 
van minder dan 50 mK. Net zoals alle camera's uit 
de FLIR T-serie is ook de FLIR T335 zeer praktisch. 
Met de draagbare warmtebeeldcamera's van 
de T-serie introduceert FLIR nieuwe normen 
voor ergonomische vormgeving, gewicht en 
gebruiksgemak. Gebruiksvriendelijkheid staat 
voorop: de technici bij FLIR Systems hebben 
de gebruikersfeedback over comfort en 
helderheid vertaald naar een aantal handige, 
geavanceerde en innovatieve functies. 

Voordelen van de FLIR T335
"Met de FLIR T335 was het veel gemakkelijker om 
kleine details waar te nemen", zegt Kerremans. 
“En de T335 was ook beter en ergonomisch 
vormgegeven. Vooral de kantelbare lens is 
een geweldig voordeel. Hiermee kun je vanuit 
zo'n beetje elke mogelijke hoek naar het 
zonnepaneel kijken. Dat is vooral handig als 
je vanaf de achterkant naar een zonnepaneel 
kijkt. Met de andere camera's moest je gaan 
liggen om op het scherm te kunnen zien waar 
je de camera op richtte. Met de FLIR T335 
hadden we dat probleem niet en konden 
we moeiteloos zien waar we de camera op 
richtten.”

Naar de achterkant van een zonnepaneel kijken 
is soms handig om reflectie te voorkomen, 
verklaart Kerremans. “Het glas op de voorkant 
weerkaatst thermische straling, dus als je niet 
voorzichtig bent wordt je eigen reflectie in 
het glas als een hot spot in het warmtebeeld 
weergegeven. Je kunt dit voorkomen door 
het zeer zorgvuldig kiezen van de hoek 
waarmee je de camera op het paneel richt, 
maar als je het reflectieprobleem helemaal wilt 
vermijden, kun je ook naar de achterkant van 
het paneel kijken. Omdat deze kant normaal 
gesproken nauwelijks reflecteert, kun je er 
vrijwel zeker van zijn dat de temperatuur die 
de warmtebeeldcamera meet ook echt de 
temperatuur van dat deel van het paneel is.”

Snel en effectief
De eerste paar maanden dat Kerremans zijn 
FLIR T335 heeft gebruikt, werd het al snel een 
onmisbaar hulpmiddel. “Het is echt een heel 
snel en effectief hulpmiddel. Je loopt langs een 
rij panelen en ziet meteen of er met een van 
de panelen iets mis is. Als ik een thermische 
afwijking zie, loop ik erheen om het nader te 
inspecteren.”

Een van de problemen waar Kerremans 
vaak tegenaan loopt, is schaduw. “Vanwege 
het productieverschil tussen cellen in de 
zon en cellen in de schaduw neemt de 
elektriciteitsopwekking van het hele paneel 
af. Dit kan zelfs schade aan het paneel 
veroorzaken. Maar omdat schaduw een hogere 
temperatuur in die specifieke cel veroorzaakt, 
kun je met een warmtebeeldcamera de locatie 
van het probleem heel snel vinden.”

Meer dan alleen inspecties aan 
zonnepanelen
Maar met de FLIR T335 kunt u veel meer dan 
alleen zonnepanelen inspecteren. “De camera 
is ook zeer nuttig voor het onderhoud aan de 
rest van het systeem. Ter illustratie: toen we 
de camera net hadden, heb ik die getest door 
naar de elektrische connectors in een van 

onze zonnecentrales te kijken. Ik zag meteen 
twee contacten die heet waren en vervangen 
moesten worden.”

Dhr. Kerremans gebruikte FLIR QuickReport 
om rapporten op te stellen. “Het is vrij 
eenvoudig en heel simpel in gebruik”, zegt 
Kerremans. Met FLIR QuickReport kunnen 
gebruikers de radiometrische gegevens van 
hun warmtebeeldcamera's in drie eenvoudige 
stappen organiseren, analyseren en in een 
rapport presenteren.

Picture-in-Picture
Om die rapporten nog beter leesbaar en 
aantrekkelijker te makken, beschikt de FLIR 
T335-warmtebeeldcamera ook over de Picture-
in-Picture-functie. Met deze handige functie 
legt de gebruiker het warmtebeeld direct over 
het bijbehorende zichtbare beeld dat met de 
geïntegreerde fotocamera met 3,1 megapixels 
is gemaakt. “Dit gaat ons nog zeer goed van 
pas komen, omdat je in grote industriële 
installaties soms moeilijk kunt bijhouden waar 
de problemen zitten. Met de Picture-in-Picture-
functie kun je de problemen veel gemakkelijker 
lokaliseren.”

Sommige defecten die in dit artikel worden 
getoond, zijn gesimuleerd.
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Met de kantelbare lens van de FLIR T335-warmtebeeldcamera kan Kerremans warmtebeelden maken vanaf de 
achterkant van de panelen, om valse hotspots als gevolg van reflectie te voorkomen.

Met een warmtebeeldcamera kunt u problemen zoals deze beschadigde cel snel lokaliseren, zodat het probleem 
snel kan worden opgelost.

De FLIR T335-warmtebeeldcamera kan ook worden gebruikt om de andere onderdelen van de zon-
nepaneelinstallatie, zoals deze defecte connector, te inspecteren.


