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TOEPASSINGSVOORBEELD

Het in Esneux gevestigde Belgische 
bedrijf concludeerde na een 
haalbaarheidsonderzoek dat een 
uitschuifbare mast een uitstekende 
oplossing zou zijn. “Het resultaat mag er 
zijn”, zegt directeur en oprichter van het 
bedrijf Patrick Robe over de door hen 
ontwikkelde warmtebeeldoplossing op 
een mast. 

Uiterst praktisch bij inspecties van 
zonnepanelen
“We maken al geruime tijd gebruik van 
warmtebeeldcamera's voor het opsporen 
van problemen met zonnepanelen”, 
vertelt Patrick Robe. “Wij hebben gemerkt 
dat warmtebeeldcamera's van FLIR in het 
algemeen, en dan met name de FLIR T640 
warmtebeeldcamera, zeer goed van pas 

komen bij inspecties van zonnepanelen. 
Defecten in zonnepanelen ontwikkelen 
vaak warmte, en daarom kunnen fouten 
vaak in een vroeg stadium met een 
warmtebeeldcamera gedetecteerd 
worden.”

De juiste hoek kiezen
De reflecterende toplaag van 
zonnepanelen levert vaak problemen op. 
“Als je niet de juiste kijkhoek kiest, zie je de 
infrarode straling van de bovenliggende 
lucht die wordt gereflecteerd door 
het glazen oppervlak in plaats van de 
infrarode straling van het paneel zelf”, legt 
Patrick Robe uit. “Dit is op te lossen door 
zorgvuldig de juiste kijkhoek te kiezen. Ook 
kun je dit probleem omzeilen door het 
paneel aan de achterkant te onderzoeken 

Warmtebeeldinspecties van  
zonnepanelen op het dak
FLIR T640 gemonteerd op uitschuifbare mast voor 
inspectie van lastig te bereiken plaatsen
Omdat ze steeds betaalbaarder worden en daarom lucratiever, zijn de afgelopen jaren 
veel woonhuizen van zonnepanelen voorzien. Bij de plaatsing van zonnepanelen op het 
dak moet schaduw zoveel mogelijk worden vermeden en moet het zonlicht er maximaal 
op kunnen vallen. Hier zit echter ook een keerzijde aan. Vanwege de hoogte zijn de 
panelen lastig te bereiken voor onderhoudsinspecties met een warmtebeeldcamera. Het 
bedrijf Visiotherm heeft hiervoor een oplossing bedacht: plaatsing van de camera op een 
uitschuifbare mast.

in plaats van aan de voorkant. Dit kan 
alleen als het paneel vanaf de achterzijde 
toegankelijk is.”

Volgens Patrick Robe is de inspectie van 
zonnepanelen op daken een behoorlijke 
uitdaging. “De meeste zonnepanelen 
kunnen doorgaans niet vanaf de 
achterzijde geïnspecteerd worden en 
daarom moet de specialist de kijkhoek 

De FLIR T640 warmtebeeldcamera is het perfecte 
instrument voor inspecties van zonnepanelen.

Oververhitte zonnecellen belemmeren de 
prestaties van het totale fotovoltaïsche systeem. 
Dit warmtebeeld brengt enkele defecte cellen in het 
zonnepaneel aan het licht. 
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Neem voor meer informatie over 
warmtebeeldcamera's of deze toepassing  
contact op met:

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
België
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com

T8
20

2x
x 

 {N
L_

nl
}_

A

en temperatuurmeetpunten, kaders e.d. 
toevoegen.”

Volgens Patrick Robe weegt het totale 
systeem 34 kilo, en kan daarom ook op 
platte daken gebruikt worden. “Als het 
dak te hoog is om vanaf grondniveau 
te bereiken, kan de mast op een plat 
dak geplaatst worden voor een goed 
overzicht van het dak en het kiezen van 
de juiste kijkhoek.” Met de uitschuifbare 
mast worden niet alleen zonnepanelen 
op daken geïnspecteerd. “We controleren 
daken ook op isolatieproblemen en 
waterlekkage.”

FLIR T640 warmtebeeldcamera
De camera die voor deze inspecties 
wordt gebruikt is de FLIR T640 
warmtebeeldcamera. Deze heeft een 
ongekoelde detector met microbolometer 
die scherpe warmtebeelden met een 
resolutie van 640 x 480 pixels produceert. 
De camera kan nauwkeurig temperaturen 
meten tussen -40°C en +2000°C met een 
thermische gevoeligheid van minder dan 
35 mK. De FLIR T640 warmtebeeldcamera 
is uiterst praktisch en combineert een 
ergonomisch design en een licht gewicht 
met gebruiksgemak. De camera levert niet 
alleen prachtige beelden en nauwkeurige 

temperatuurmetingen, maar bevat 
ook diverse extra functies waaronder 
de mogelijkheid om automatisch 
GPS-coördinaten toe te voegen de 
warmtebeelden om archiveren in het 
beeldarchief te vereenvoudigen.

FLIR: een vanzelfsprekende keuze
Voor Patrick Robe lag de keuze voor 
een warmtebeeldcamera van FLIR 
voor de hand. “Ik werk al 25 jaar met 
warmtebeeldcamera's van FLIR en 
zijn voorgangers. De kwaliteit van hun 
camera's steekt met kop en schouders uit 
boven de camera's van hun concurrenten. 
In combinatie met hun uitstekende after-
sales maakt dit FLIR tot de beste leverancier 
van warmtebeeldcamera's op de markt.”

zorgvuldig bepalen. Soms is een goede 
kijkhoek niet mogelijk door de beperkte 
beschikbaarheid van standpunten. Als je 
geluk hebt, staan er gebouwen in de 
buurt zodat je de zonnepanelen vanuit 
een goed standpunt kunt inspecteren, 
maar dat is uiteraard niet altijd het geval. 
Daarom besloten we een oplossing voor 
dit probleem te vinden.”

Uitschuifbare mast
“Eerst probeerden we het met een 
industriële platformlift, maar een dergelijk 
systeem heeft veel ruimte nodig en is 
ook behoorlijk prijzig”, vervolgt Patrick 
Robe. “Onze uitschuifbare mast is veel 
betaalbaarder en vereist slechts een vrije 
ruimte van 0,25 m2. Daarom kan de mast 
nagenoeg overal ingezet worden. Volledig 
uitgeschoven reikt de aluminium mast tot 
een hoogte van 12 meter, lang genoeg 
voor de inspectie van de daken van de 
meeste woonhuizen.”

“Boven op de uitschuifbare mast wordt 
een op afstand bestuurbare draai- en 
kantelunit gebruikt om de camera 
op het gewenste doel te richten”, legt 
Patrick Robe uit. De warmtebeeldcamera 
wordt vervolgens draadloos bediend 
via een tablet met de FLIR Tools app. 
“De draadloze verbinding is fantastisch 
voor deze toepassing. We kunnen vanaf 
de grond de emissiviteitsinstellingen 
wijzigen, niveau en bereik aanpassen, 

Een draadloze verbinding biedt echt uitkomst voor 
een op een mast gemonteerde warmtebeeldcamera 
van FLIR. De warmtebeelden kunnen worden bekeken 
op een tablet en de camera kan op afstand worden 
bediend via de FLIR app.

Met warmtebeeldtechnologie kunnen complete 
panelen in één keer geïnspecteerd worden. 
Afwijkingen in de zonnepanelen zijn in deze 
warmtebeelden duidelijk te zien.

De aluminium mast reikt tot een hoogte van 12 
meter, lang genoeg voor de inspectie van de daken 
van de meeste woonhuizen.


