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Inleiding 

 

Deze publicatie is vooral gericht op de warmtebeeldcamera van het type FireFlir FF131. 
Dit toestel werd door de FOD Binnenlandse Zaken geselecteerd als warmtebeeldcamera 
voor de Belgische brandweerkorpsen. Toestellen van andere merken zoals de Bullard 
kunnen van bediening en werkingsprincipes verschillen.  
 
Het eerste gedeelte van tekst gaat dan ook specifiek over de FireFlir. Het tweede 
gedeelte gaat over de verschillende toepassingen waarvoor een warmtebeeldcamera kan 
gebruikt worden. 
 

 

1. Warmtebeeldcamera 

 
1.1 Bediening FireFlir 
 
1.1.1 Overzicht 

 
De warmtebeeldcamera beschikt over drie knoppen: 
 

 
1) Mode kiezen 

“Mode” 
 

2) Aan/Uit knop 
“I/O” 
 

3) Kanaal kiezen 
“Channel” 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Fig 1.1 Bedieningspaneel & display 

 

1.1.2 Aan- en Uitzetten 

 
Om de warmtebeeldcamera aan te zetten, houdt men de rode knop ingedrukt totdat er 
op het scherm een beeld verschijnt. Daarna laat men los. Het toestel zal opstarten. 
Tijdens de opstartfase zal het toestel een zelfcontrole doen. De resultaten ervan zullen op 
het scherm verschijnen. Eens dit voltooid is, zal het thermisch beeld op het scherm 
komen. De camera is dan klaar voor gebruik. 
 
Om de warmtebeeldcamera uit te zetten, houdt men de rode knop langer dan 5 seconden 
ingedrukt. Op het scherm zal er afgeteld worden. 
 
 
1.1.3 Veranderen van Kanaal 

 
De warmtebeeldcamera kan de beelden die hij aanmaakt doorsturen naar een 
ontvangsteenheid. Hiervoor beschikt de camera over een ingebouwd zendstation met vier 
verschillende kanalen. Deze kanalen zijn genummerd van één tot vier en kunnen 
geselecteerd worden met de knop “channel”. 
 



 4/16  Warmtebeeldcamera 
Versie 01/09/09  Karel Lambert- 2009- 1.4 

Bij gebruik van de kanalen kan je in de linker onderhoek de melding TX-CH 1 zien staan. 
Dit wil zeggen dat de gegevens over het eerste kanaal naar de ontvangsteenheid 
verzonden worden.  
 
Het zenden van deze informatie is echter een extra belasting voor de batterij. Indien er 
niet gewerkt wordt met een ontvangststation, wordt de batterij dus nutteloos belast. 
Daarom is er ook een instelling voorzien waarbij de zender geen gegevens doorstuurt. De 
warmtebeeldcamera zal standaard ingesteld worden op deze instelling. In de linker 
onderhoek zal je de melding TX-OFF zien staan (zie fig 1.2). 
 
 
1.1.4 Veranderen van Mode 

 
De warmtebeeldcamera kan zijn beelden op vier verschillende manieren weergeven: 
 

 

1) Herfstkleuren – “Autumn” 
2) Volledig kleur – “Full Color” 
3) Grijs – “Gray” 
4) Infotherm 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1.2 Autumn-weergave met 
links onder het geselecteerde 
kanaal, rechts onder de 
geselecteerde mode en erboven 
de gemeten temperatuur. 
Bovenaan rechts vinden we de 
indicator van de batterij. 

 
 
Indien gekozen is voor de mode “Autumn” zullen de beelden weergegeven worden in 
herfstkleuren. Hete voorwerpen worden weergegeven als lichtgeel. Koude voorwerpen 
worden weergegeven als donkerrood (zie fig. 1.2 en 1.6). 
 
Indien gekozen is voor de mode “Full Color” worden warme voorwerpen ook 
weergegeven als lichtgeel. Koude voorwerpen worden echter weergegeven als 
donkerblauw. In deze mode zijn dus meer kleurschakeringen beschikbaar (zie fig. 1.4). 
 
Indien gekozen is voor de mode “Gray” worden de temperaturen weergegeven in 
grijswaarden. Lichtgrijs en wit worden gebruikt voor hete voorwerpen terwijl donkergrijs 
tot zwart gebruikt wordt voor koele voorwerpen (zie fig. 1.3). 
 
Indien gekozen wordt voor de mode “Infotherm” zullen de beelden terug verschijnen in 
grijswaarden. Er zal echter een roodgele verkleuring verschijnen als er voorwerpen 
opduiken die warmer zijn dan 200 °C (zie fig. 1.5). 
 
Een overzicht van de gebruikte kleuren voor warme en koude voorwerpen bij de vier 
verschillende modes vinden we terug in tabel 1.1. 
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Mode Koud Warm 

Autumn Donkerrood Lichtgeel 

Full Color Donkerblauw Lichtgeel 

Gray Donkergrijs-Zwart Lichtgrijs 

Infotherm Grijs Roodgeel 

       Tabel 1.1 Kleuraanduidingen voor koud en warm per mode 

 
De geselecteerde mode wordt weergegeven in de rechter benedenhoek van de display 
(zie fig. 1.2). 
 

 Fig. 1.3 Gray-weergave (Aerion Technologies) 
 
 

 Fig. 1.4 Full Color-weergave (Aerion 

Technologies) 

 Fig. 1.5 Infotherm-weergave (Aerion 

Technologies) 
 Fig. 1.6 Autumn-weergave (Aerion 

Technologies) 

 
 
De warmtebeeldcamera zal bij gebruik in Full Color of Autumn altijd proberen om het 
volledige kleurenspectrum te gebruiken. Dit gebeurt echter op een dynamische wijze. Dit 
wil zeggen dat een kleur niet vast gelinkt is aan een temperatuur. Een voorbeeld zal hier 
meer duidelijkheid scheppen: 
 
Bij gebruik in de Full Color mode in een normale, koele omgeving zal de 
warmtebeeldcamera het menselijk lichaam (37°C) beschouwen als warm en er een gele 
kleur aan geven. De betonnen wanden krijgen een donkerblauwe kleur. Voorwerpen die 
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warmer zijn dan beton maar kouder dan het menselijk lichaam zullen een paarse kleur 
krijgen. Indien de camera vervolgens op een warmtebron van 200°C gericht wordt, zal 
men zien dat de warmtebron met een gele kleur aangeduid wordt. De persoon in beeld 
zal nu met paars aangeduid worden. De betonnen wanden blijven het koudste element in 
de ruimte en blijven met een blauwe kleur aangeduid worden. 
 
Eerst was het temperatuursverschil tussen de koude wand en het menselijk lichaam 
ongeveer 30 °C. De warmtebeeldcamera verdeelde zijn kleurenspectrum over deze 30 °C 
temperatuursverschil. Nadat de warmtebron in beeld gekomen is, wordt het 
temperatuursverschil ca. 200 °C. Op dat moment is 37 °C niet meer zo warm. De 
kleurweergave wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 
 
De respectievelijke beeldweergaves (modes) moeten bewust worden gekozen in functie 
van de toepassing. Dit wordt verder besproken in punt 1.5. De modes “Autumn” en “Full 
Color” zullen minder gebruikt worden. Voor enkele specifieke toepassingen zijn ze 
daarentegen wel aan te raden. 
 
 
1.2 Pointer 
 
Centraal in het scherm is er een pointer (cursor) zichtbaar. Deze pointer geeft de plaats 
aan waar een exacte temperatuursbepaling wordt gedaan. Het is m.a.w. een puntmeting. 
Andere toestellen bepalen de gemiddelde temperatuur in een vlak van één vierkante 
meter die zich op tien meter afstand van de camera bevindt. Het resultaat van deze 
meting wordt weergegeven net boven de aanduiding van de gekozen mode in de rechter 
benedenhoek (zie fig. 1.2).  
 
De gevoeligheid van deze meting bedraagt 0,05 °C. De camera heeft een meetbereik van 
-40 °C tot 600 °C.  
 
 
1.2.1 Thermische capaciteit 

 
De thermische capaciteit van de warmtebeeldcamera is beperkt tot 1500 °C. Dit zijn 
hogere temperaturen dan we bij normale branden tegenkomen. Er zijn echter bepaalde 
types branden en bepaalde objecten die een temperatuur halen die hoger is dan 1500 
°C. Dergelijke temperaturen kunnen de detector beschadigen. Daarom is het aangeraden 
om rechtstreeks kijken naar volgende voorwerpen te vermijden: 

 
• Brandende of gesmolten metalen 
• Gesmolten glas 
• Elektrische vlambogen met een hoog voltage 
• De zon. 

 
Toestellen met een beschadigde detector zullen bij inschakelen een compleet wit scherm 
geven.  
 
 
1.2.2 Inwendige elektronica 

 
In de warmtebeeldcamera zijn een heleboel elektronische componenten aanwezig. Deze 
zullen tijdens het gebruik van de camera opwarmen. Bij gebruik in warme omgeving 
zoals brand is het mogelijk dat de temperatuur van de inwendige elektronica te hoog 
oploopt. De maximale temperatuur die de inwendige elektronica kan verdragen zonder 
beschadigingen bedraagt 71 °C. 
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Indien de temperatuur van de inwendige 
elektronica hoger oploopt dan 71 °C zal er 
een knipperend waarschuwingssymbool 
verschijnen.  
 
Het betreft een gele driehoek met een 
uitroepingsteken erin. Indien dit icoon 
verschijnt, moet de warmtebeeldcamera uit 
de warme omgeving verwijderd worden.  
 
De warmtebeeldcamera mag pas opgeborgen 
worden als hij terug voldoende afgekoeld is. 
 

 
 

 
    Fig. 1.7 symbool voor oververhitting van  
    de inwendige elektronica. 

 
1.3 Batterij 
 
Bij gebruik van de warmtebeeldcamera zal continu de toestand van de batterij 
weergegeven worden. Dit gebeurt door een icoon in de rechter bovenhoek (zie fig. 1.2). 
Dit icoon kan verschillende vormen aannemen. 
 
 

 
Fig 1.8 Toestand van de batterij. 
 

Een lege batterij zal weergegeven worden met een 
zwart icoon. Een volle batterij zal weergegeven worden 
met een wit icoon. Naarmate de batterij leegloopt, zal 
het zwarte gedeelte groter worden. 

 
 
Als de batterij bijna leeg is, zal er een bijkomend 
waarschuwingssignaal komen om aan te geven dat de 
camera bijna zal uitvallen door een lege batterij. In het 
midden van het scherm zal een knipperende driehoek 
verschijnen met daarin een lege batterij. 
 
 
 

Fig 1.9 Waarschuwingssymbool “lege batterij” 
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1.4 Thermische eigenschappen 
 
Om op een goede manier gebruik te kunnen maken van de warmtebeeldcamera is het 
belangrijk om ook iets te weten over de eigenschappen van het toestel. Voor de 
warmtebeeldcamera bestaat er zoiets als “thermisch ondoorzichtige objecten”. Dit is een 
moeilijke beschrijving voor objecten waar de warmtebeeldcamera niet doorheen kan 
kijken maar het blote oog wel.  
 
Als men met de warmtebeeldcamera voor een venster komt te staan, dan kan men met 
het blote oog zien wat er aan de andere kant van dat venster is. De warmtebeeldcamera 
zal echter een ander beeld geven. Als men in de warmtebeeldcamera kijkt, ziet men 
iemand staan die men met het blote oog niet ziet. Men ziet hier als het ware zijn eigen 
thermisch spiegelbeeld. Dit is heel eenvoudig te controleren door eens te zwaaien. Men 
zal merken dat het spiegelbeeld tegelijkertijd terugzwaait.  
 
Op figuur 1.11 wordt dit geïllustreerd met een voorbeeld. Op de foto zien we een 
warmtebeeldcamera die gericht wordt op een venster. Achter het venster staat een 
bloempot. Op het scherm van de warmtebeeldcamera is echter geen bloempot te zien. 
We zien wel de persoon die de warmtebeeldcamera vasthoudt (rechts) en de fotograaf 
die de foto neemt (links) 
 
 
Een gelijkaardig probleem doet zich voor bij spiegels, plexiglas, water en fel gelakte 
oppervlaktes. 
 
 
 
Een venster gedraagt zich 
voor de 
warmtebeeldcamera als een 
spiegel. Het is heel 
belangrijk om hiermee 
rekening te houden bij de 
zoektocht naar eventuele 
slachtoffers in een met rook 
gevuld volume.  
 
Men zou wel eens kunnen 
denken dat er een 
slachtoffer gelokaliseerd is 
terwijl men voor een glazen 
binnendeur komt te staan.  
 
Het verschil tussen het 
gewoon zicht en de 
spiegelende werking van 
vensterglas voor de 
warmtebeeldcamera is te  

 Fig 1.10 Reflectie vergeleken met rechtstreeks zicht.  
 (Foto: Stef Vandersmissen - Brandweer Zaventem) 

zien op figuur 1.10. De persoon rechts in beeld staat voor de camera. De personen links 
in beeld staan achter de camera. Het is eigenlijk de reflectie van die personen die de 
warmtebeeldcamera ziet in het glas. 
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1.5 De verschillende toepassingen 
 
1.5.1 Temperatuur van rookgassen (“Infotherm”) 

 
Bij het bestrijden van een binnenbrand kiest de brandweer standaard voor de 
binnenaanval. Dit is een heel efficiënte manier om de brand snel onder controle te 
krijgen. Er hangen echter ook heel wat risico’s vast aan deze methode. Rapid Fire 
Progress kost elk jaar het leven aan heel wat brandweerlui. Met een warmtebeeldcamera 
is het mogelijk om de temperatuur van de rookgassen te lezen. De mode “Infotherm” is 
hiervoor het meest geschikt. Van zodra er temperaturen opduiken boven de 200 °C 
wordt het grijspatroon aangevuld met geelrode tinten. De aanvalsploeg weet dan dat ze 
in de gevarenzone terechtkomen. Het komt er dan op aan van langzamer te vorderen, de 
evolutie van de brand continu te evalueren en aandacht te hebben voor de vluchtwegen. 
 
De warmtebeeldcamera geeft weliswaar een accuraat beeld voor het gebruik van water 
voor de blussing. Nadat er water ingezet is zal er heel wat stoom in de ruimte hangen. 
Dit zal het warmtebeeld van de ruimte grondig verstoren. Hete rooklagen kunnen zich 
verbergen achter stoomlagen. Langs de andere kant is het mogelijk om met de 
warmtebeeldcamera het effect van het ingezette water te evalueren. Men moet er echter 
steeds rekening mee houden dat de geproduceerde stoom het warmtebeeld verstoort. De 

 

Fig 1.11 Reflectie van de mensen 
die de camera gebruiken in de 
vensterruit voor de camera. 
(Foto: Stef Vandersmissen – 

Brandweer Zaventem) 
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warmtebeeldcamera is een ideaal hulpmiddel bij het gebruik van 3D pulsen bij 
binnenbrandbestrijding. In de “infotherm “ mode kan de gebruiker het resultaat van de 
pulsen zeer goed waarnemen en evalueren. Deze informatie zal het al dan niet vorderen 
bepalen. Indien de warmtebeeldcamera aangeeft dat de ingezette waterstraal er niet in 
slaagt om te koelen, dient overwogen te worden om van straalpijptechniek of van tactiek 
te veranderen. 
 

 

 

Fig 1.12 & Fig 1.13 Op de linkerfoto zien we een brand zoals we die ook zouden zien met het blote 
oog. De aandacht gaat vooral uit naar de vuurhaard rechts vooraan. Met het blote oog hebben we 
geen idee wat er in de rookgassen aan het plafond gebeurt. De rechterfoto is een opname van de 
warmtebeeldcamera in de infotherm mode. We zien duidelijk de rode en gele tinten die aangeven 
dat er hoge temperaturen zijn. De beelden van de warmtebeeldcamera zijn een belangrijke 
aanvulling voor onze observaties met het blote oog. (Foto’s: Stef Vandersmissen – Brandweer 
Zaventem) 

 

 
In sommige korpsen wordt de tactiek gekozen door de bevelvoerder op basis van de 
beelden die de warmtebeeldcamera genereert. Indien de ploeg (plafond)temperaturen 
van 500 à 600 °C ontmoet zal er gekozen worden voor een andere tactiek dan wanneer 
de temperaturen onder de 100 °C blijven. 
 
Het is belangrijk dat men zich realiseert dat de warmtebeeldcamera minder “scherp” ziet 
bij hoge temperaturen. Bij lage temperaturen kan de warmtebeeldcamera door de rook 
heen kijken. Bij hele warme rook worden de beelden waziger. Het kan dan voorvallen dat 
hete voorwerpen (de brandhaard) verborgen zijn achter de hete rooklaag. Dit komt 
omdat het temperatuursverschil tussen de rook en de hete voorwerpen te klein is 
geworden. 
 
 
1.5.2 Opsporen van een brandhaard (“Infotherm”) 

 
De brandweer heeft ook te maken met kleine branden. Het valt voor dat er heel veel 
rook is en weinig vuur. Vaak is het dan niet duidelijk waar het juist brandt. In grote 
gebouwen kan het een hele opdracht zijn om de vuurhaard te vinden. De rook is dan 
door de grote afstanden afgekoeld en overal aanwezig. Daarenboven houdt zo’n opdracht 
toch enige risico’s in. De grote hoeveelheid rookgassen is immers brandstof die tot 
ontbranding kan komen. Door te werken met de warmtebeeldcamera heeft men continu 
een beeld van de evolutie van de temperaturen. Indien men “zicht” heeft op de 
vuurhaard zal dit op de camera direct te zien zijn. Hoewel de rook ervoor zorgt dat de 
vuurhaard onzichtbaar is voor het blote oog zal de warmtebeeldcamera de brandhaard 
direct waarnemen. De ploeg kan zijn aandacht dan direct op de brandhaard richten. 
 
  



 11/16  Warmtebeeldcamera 
Versie 01/09/09  Karel Lambert- 2009- 1.4 

1.5.3 Buitenverkenning 

 
Als een ploeg als eerste ter plaatse komt bij een brand in een industrieel gebouw waar 
een behoorlijke rookontwikkeling is, komt het er op aan om zo snel mogelijk de 
brandhaard te lokaliseren. Als dat niet lukt, is het de bedoeling om uit te zoeken waar de 
intensiteit van de brand het hoogst is. Een 360° buitenverkenning met een 
warmtebeeldcamera is een goede methode bij grote objecten waarin een grote 
rookontwikkeling plaatsvindt. De warmtebeeldcamera kan ook meegegeven worden aan 
de ladderbedienaar bij branden in grote en/of complexe gebouwen. Hij kan dan in 
“vogelperspectief” naar de gebouwen kijken. Door zijn groot overzicht heeft hij 
mogelijkheden die er op de grond niet zijn. 
 

  
Fig 1.14 & Fig 1.15 Op de linkerafbeelding zie je een foto van een woning waar zich een brand 
aan het ontwikkelen is. Je ziet boven rook uitstromen. De rechterafbeelding is een warmtebeeld 
vanuit een andere hoek en op een iets grotere afstand. De warmte achter de ramen is duidelijk te 
zien. Ook de warme uitstromende rook is duidelijk merkbaar op het warmtebeeld. (Foto’s: Mike 
Richardson) 

 
De combinatie van grote ruimtes en grote rookontwikkeling zorgt immers voor een groot 
risico. Door tijdens de buitenverkenning de warmtebeeldcamera te gebruiken, zal men 
sneller een zicht hebben op de waarschijnlijke locatie van de brand. Een binnenaanval 
kan dan overwogen worden. Op basis van de beelden van de warmtebeeldcamera 
kunnen er extra veiligheden ingebouwd worden zoals één of meerdere back-up teams, 
tactische (anti-) ventilatie, persluchtregistratie, RIT, … 
 
 
1.5.4 Controle bij de nablussing (“Full Color”) 

 
In het verleden viel het regelmatig voor dat de brandweer bij het nablussen een 
warmtebron over het hoofd zag. Vooral bij schoorsteenbranden werd er al eens een 
smeulende balk gemist omdat deze verborgen was achter een valse wand. Het is dan ook 
niet evident om bij het verlaten van de interventieplaats zeker te zijn dat het vuur ook 
effectief geblust is. De warmtebeeldcamera kan hierbij een krachtig hulpmiddel zijn. De 
mode “Full Color” is hiervoor het meest geschikt. Het kleurenpatroon verdeelt zich over 
het aanwezige temperatuursbereik. Hierdoor zullen kleine temperatuursverschillen toch 
goed zichtbaar zijn. Dit is niet zo bij de modes “Gray” en “Infotherm”. Het is wel zo dat 
de camera enkel een hulpmiddel is. Als men er van overtuigd is dat een wand of vloer 
dient worden opengebroken, dient dit nog steeds te gebeuren.  
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1.5.5 Opsporen van een slachtoffer (“Gray”) 

 
Een andere belangrijke toepassing is het opsporen van slachtoffers in een met rook 
gevulde ruimte. In een dergelijke ruimte is er heel veel CO aanwezig net als een heleboel 
andere verbrandingsgassen in schadelijke concentraties. Het spreekt vanzelf dat vermiste 
slachtoffers zo snel mogelijk gevonden moeten worden. Vroeger diende dit op de tast te 
gebeuren. Het kwam wel eens voor dat men een slachtoffer rakelings was gepasseerd 
zonder het te vinden. De warmtebeeldcamera kan door de rook heen kijken en hiermee 
zal een slachtoffer snel gelokaliseerd zijn.  
 
Het vorderen in de met rook gevulde ruimte zal trouwens heel wat sneller verlopen met 
een camera. Dit is een groot voordeel dat vooral speelt als de ploeg een slachtoffer 
gevonden heeft en snel de ruimte moet verlaten. Een ploeg brandweerlui mag echter 
nooit 100% vertrouwen op de warmtebeeldcamera om zijn weg terug te vinden naar 
buiten. De gekende vorderingstechnieken moeten nog steeds toegepast worden zodat de 
ploeg ook zonder de warmtebeeldcamera de weg naar buiten terugvindt. 
 
 
1.5.6 Temperatuur van gasflessen (“Full Color”) 

 
Met regelmatig van klok wordt er bij 
brandbestrijding een gasfles gevonden. Dikwijls 
heeft deze fles niets met de brand zelf te 
maken. Tijdens de periode dat ze zich in de 
brand bevond, is de fles echter aangestraald en 
opgewarmd. Hierdoor verhoogt het risico op 
BLEVE. Daarom worden gasflessen altijd naar 
buiten gehaald. Dikwijls worden die afgekoeld 
met water. De warmtebeeldcamera laat toe om 
een degelijke evaluatie te doen van de 
temperatuur van de fles. Daarnaast zal ook de 
vullingsgraad duidelijk worden (zie ook 1.5.7 
Vulling van tanks). Door op regelmatige 
tijdstippen naar de gasflessen te kijken, kan 
men de beelden vergelijken. Als er een 
temperatuursopbouw ontstaat in de gasfles 
(bv. Acetyleen), dan kan hierop geanticipeerd 
worden.  
 
De warmtebeeldcamera kan op dezelfde manier 
ingezet worden bij de evaluatie van chemische 
reacties in een procesomgeving waar een 
incident heeft plaatsgevonden. 

 
Fig 1.16 Koelen van gasflessen die door 
brandweerlui uit een brandend gebouw 
zijn gehaald (Foto: Pascal Vigneron) 

 

 

1.5.7 Vulling van tanks (“Full Color”) 

 
De brandweer komt soms tussen bij lekken in mazouttanks, e.d. Een belangrijke factor 
die nodig is om te evalueren hoe groot het incident zal worden is de vullingsgraad van de 
mazouttank. Als de tank nog bijna volledig vol is, kan nog een grote vervuiling verwacht 
worden. Als de tank al volledig leeg is, kan de brandweer zich concentreren op de 
uitgelopen mazout. In het andere geval, moet eerst gekeken worden om het lek op te 
sporen en te dichten. 
 
Door de warmtebeeldcamera op de tank te richten, kunnen we zien wat de hoogte is van 
het vloeistofniveau. Het spreekt vanzelf dat deze eigenschap ook bij heel wat andere 
vloeistoffen bruikbaar is. 
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 Fig 1.17 Warmtebeeld van een vloeistoftank
(www.imaging1.com) 

 
1.5.8 Milieuvervuiling op het wateroppervlak

 
In onze geïndustrialiseerde maatschappij gebeurt het al eens dat er één of andere 
vloeistof in een waterloop terechtkomt. Meestal heeft deze vloeistof een andere 
temperatuur dan het water waarin ze terechtkomt. Veel van deze vloeistoffen hebben 
een lagere dichtheid dat water en blijven dus drijven op het oppervlak. Met de 
warmtebeeldcamera is het mogelijk om de omvang van de vervuiling vast te stellen. 
Vooral ’s nachts kan dit een voordeel zijn. 
 
Een tweede toepassing van de warmtebeeldcamera is het stroom
vloeistof om zo de bron van de vervuiling te vinden. In sommige gevallen blijft er 
voldoende vloeistof ter plaatse drijven zodat er een spoor wordt gecreëerd tussen de 
plaats van lozing en de plaats waar de vloeistof opgemerkt wordt.
 
 
1.5.9 Elektrische borden controleren

 
Een belangrijke oorzaak van brand betreft het overbelasten van elektrische circuits. 
Overbelaste leidingen warmen op. Hierdoor ontstaat regelmatig een smeulbrand die veel 
lichte rook produceert. Als de brandweer dan ter plaatse komt, is de elektriciteit di
al afgeschakeld. De temperaturen die optreden zijn een smeulbrand zijn immers 
voldoende om de kunststof isolatie te laten smelten. De kortsluiting die het gevolg is, 
zorgt ervoor dat de stroom automatisch wordt afgeschakeld. 
 

 Fig 1.18 Foto van een elektrisch bord
(onbekend) 
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Warmtebeeld van een vloeistoftank 

Er moet wel rekening gehouden worden 
met de aard van de tank of de fles. Deze 
worden gefabriceerd of geconstrueerd in 
verschillende materialen. Er zijn kleine 
recipiënten in plastic (bv. Jerrycan), 
kleine en grote tanks (zie fig 1.17) in 
metalen. Er bestaan echter ook 
vloeistoffen die op temperatuur moeten 
gehouden worden en dus in een 
geïsoleerde tank of vat bewaard word
Daarnaast zijn reeds heel wat tanks 
dubbelwandig uitgevoerd om problemen 
bij lekken te ondervangen. De luchtlaag 
tussen de twee tankwanden fungeert 
dan als isolatie. Het spreekt vanzelf dat 
de warmtebeeldcamera in de laatste 
twee gevallen niet zo goed 

1.5.8 Milieuvervuiling op het wateroppervlak (“Full Color”) 

In onze geïndustrialiseerde maatschappij gebeurt het al eens dat er één of andere 
vloeistof in een waterloop terechtkomt. Meestal heeft deze vloeistof een andere 
temperatuur dan het water waarin ze terechtkomt. Veel van deze vloeistoffen hebben 

dichtheid dat water en blijven dus drijven op het oppervlak. Met de 
warmtebeeldcamera is het mogelijk om de omvang van de vervuiling vast te stellen. 
Vooral ’s nachts kan dit een voordeel zijn.  

Een tweede toepassing van de warmtebeeldcamera is het stroomopwaarts volgen van de 
vloeistof om zo de bron van de vervuiling te vinden. In sommige gevallen blijft er 
voldoende vloeistof ter plaatse drijven zodat er een spoor wordt gecreëerd tussen de 
plaats van lozing en de plaats waar de vloeistof opgemerkt wordt. 

Elektrische borden controleren (“Full Color”) 

Een belangrijke oorzaak van brand betreft het overbelasten van elektrische circuits. 
Overbelaste leidingen warmen op. Hierdoor ontstaat regelmatig een smeulbrand die veel 
lichte rook produceert. Als de brandweer dan ter plaatse komt, is de elektriciteit di
al afgeschakeld. De temperaturen die optreden zijn een smeulbrand zijn immers 
voldoende om de kunststof isolatie te laten smelten. De kortsluiting die het gevolg is, 
zorgt ervoor dat de stroom automatisch wordt afgeschakeld.  

 
Foto van een elektrisch bord.  Fig 1.19 Opname met de warmtebeeldcamera

 van hetzelfde elektrisch bord.
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Er moet wel rekening gehouden worden 
met de aard van de tank of de fles. Deze 
worden gefabriceerd of geconstrueerd in 
verschillende materialen. Er zijn kleine 
recipiënten in plastic (bv. Jerrycan), 
kleine en grote tanks (zie fig 1.17) in 
metalen. Er bestaan echter ook 
vloeistoffen die op temperatuur moeten 
gehouden worden en dus in een 
geïsoleerde tank of vat bewaard worden. 
Daarnaast zijn reeds heel wat tanks 
dubbelwandig uitgevoerd om problemen 
bij lekken te ondervangen. De luchtlaag 
tussen de twee tankwanden fungeert 
dan als isolatie. Het spreekt vanzelf dat 
de warmtebeeldcamera in de laatste 
twee gevallen niet zo goed zal werken. 

In onze geïndustrialiseerde maatschappij gebeurt het al eens dat er één of andere 
vloeistof in een waterloop terechtkomt. Meestal heeft deze vloeistof een andere 
temperatuur dan het water waarin ze terechtkomt. Veel van deze vloeistoffen hebben 

dichtheid dat water en blijven dus drijven op het oppervlak. Met de 
warmtebeeldcamera is het mogelijk om de omvang van de vervuiling vast te stellen. 

opwaarts volgen van de 
vloeistof om zo de bron van de vervuiling te vinden. In sommige gevallen blijft er 
voldoende vloeistof ter plaatse drijven zodat er een spoor wordt gecreëerd tussen de 

Een belangrijke oorzaak van brand betreft het overbelasten van elektrische circuits. 
Overbelaste leidingen warmen op. Hierdoor ontstaat regelmatig een smeulbrand die veel 
lichte rook produceert. Als de brandweer dan ter plaatse komt, is de elektriciteit dikwijls 
al afgeschakeld. De temperaturen die optreden zijn een smeulbrand zijn immers 
voldoende om de kunststof isolatie te laten smelten. De kortsluiting die het gevolg is, 

 
Opname met de warmtebeeldcamera 

van hetzelfde elektrisch bord. (onbekend) 
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Met het blote oog is het onmogelijk om waar te nemen waar het probleem zich situeert. 
Met de warmtebeeldcamera daarentegen is het vrij snel duidelijk waar er warme punten 
zijn in de elektrische installatie (zie fig. 1.18 en fig. 1.19).  
 
Bij het opsporen van elektrische problemen is het aangewezen om een goed zicht te 
hebben op de temperatuursverschillen. Daarvoor wordt het gebruik van de “Full Color” 
mode aangeraden.  
 
 
1.5.10 Gebruik bij een verkeersongeval (“Gray”) 

 
Als een voertuig (auto, vrachtwagen, …) met een hoge snelheid tegen een ander 
bewegend voertuig of stilstaand object botst, kan het voorvallen dat één of meerdere 
personen uit het wrak geslingerd worden. Daarnaast valt het voor dat de bestuurder of 
passagiers na de crash het voertuig verlaten. Indien zij echter ernstig gewond zijn, 
kunnen zij in shock gaan en op enkele tientallen meter van het ongeval het bewustzijn 
verliezen. Zeker ’s nachts stelt dit de brandweer voor een groot probleem. In een 
onverlichte omgeving is het bijzonder moeilijk om er zeker van te zijn dat er geen 
resterende slachtoffers meer zijn. Soms is het nodig om een volledige ploeg de bermen 
van de autosnelweg manueel te laten afzoeken om min of meer zeker te zijn dat er geen 
slachtoffer ontbreekt. 
 
De warmtebeeldcamera kan 
hierbij op twee manieren helpen.  
 
Eerst kan de camera op de 
verschillende zetels van het 
voertuig gericht worden. Een 
autozetel die bezet was, zal 
hierdoor licht opgewarmd zijn. 
Hierdoor is het mogelijk van het 
aantal inzittenden te bepalen. Als 
de brandweer daarna weet 
hoeveel inzittenden er aanwezig 
waren, is het zeker of er nog 
mensen ontbreken. Op het 
moment dat men (’s nachts) 
moet gaan zoeken zal de 
warmtebeeldcamera een heel 
efficiënt hulpmiddel zijn.  
 
 

 
 Fig 1.20 Slachtoffer dat uit een wagen geslingerd is. 
(www.bullard.com) 

 

 

1.5.11 Opsporen van lekken (“Full Color” 

 
Bij een oproep voor een klein lek in een treinwagon of een industriële procesinstallatie is 
het dikwijls heel moeilijk om het lek op te sporen. Sommige producten vereisen dat de 
zoektocht gebeurt met adembescherming, met een splashpak of zelfs een gaspak.  
 
Bij incidenten ’s nachts is het zoeken naar een klein lek in een treinwagon van een 
goederentrein te vergelijken met het zoeken naar een naald in een hooiberg. 
 
In veel gevallen zal de uitstromende vloeistof of het uitstromende gas een andere 
temperatuur hebben dan de omgeving. Er zal ook een temperatuursverschil zijn tussen 
het recipiënt (de treinwagon, een buis van een procesinstallatie) en de uitstromende 
vloeistof of uitstromend gas. 



 15/16  Warmtebeeldcamera 
Versie 01/09/09  Karel Lambert- 2009- 1.4 

 
In veel bedrijven worden producten opgeslagen in rekken. Deze rekken worden geladen 
met heftrucks. Het valt al eens voor dat een vorkheftruck zo een rek raakt. In dit geval 
ontstaat er soms een lek terwijl er verschillende vaten verschoven zijn. Het is dan 
moeilijk om uit te zoeken welk vat er juist lek geslagen is. Bij gevaarlijke producten is 
het nochtans uiterst belangrijk om te weten over welke stof het gaat. De berging van het 
lek geslagen vat zal sneller verlopen als geweten is over welk vat het gaat. 
 
Dankzij het temperatuursverschil tussen de vloeistof (of de vaste stof) en de omgeving, 
is het mogelijk om een lek vrij snel op te sporen met de warmtebeeldcamera. 
 
 
1.5.12 Persoon te water (“Gray”) 

 
Indien iemand in het water valt, verdwijnt het grootste gedeelte van zijn lichaam onder 
water. Bij rivieren en kanalen waarvan de breedte beperkt is, vormt dit geen groot 
probleem. De persoon blijft goed zichtbaar. Dit is zeker zo als de persoon bewust is en 
om hulp roept.  
 
Indien het echter geen rivier of kanaal betreft maar een grote vijver, of (nog erger) de 
zee, dan is het slachtoffer minder makkelijk te lokaliseren. ’s Nachts wordt dit al een 
moeilijke opgave. Er gaat veel tijd verloren met het lokaliseren van het slachtoffer. Dit 
geldt in mindere mate voor een persoon die in een niet verlicht kanaal of in een niet 
verlichte rivier valt. De oppervlakte van rivieren en kanalen is namelijk makkelijker te 
onderzoeken dan die van een grote vijver. Dit geldt zeker bij smalle beken. 
 

 
 Fig 1.21 Persoon te water (Foto: Mike Richardson) 

Net zoals bij het lekken van een 
vloeistof, zal er hier ook een 
temperatuursverschil zijn tussen 
de omgeving (het water) en de 
persoon. Zelfs met een sterk 
gedaalde lichaamstemperatuur 
zal er een waarneembaar 
verschil zijn tussen de persoon 
en het water. 
 
Door met de 
warmtebeeldcamera het 
wateroppervlak te “scannen”, 
zal het slachtoffer vrij snel 
gelokaliseerd kunnen worden. 
Dit geldt natuurlijk enkel 
wanneer het slachtoffer zich niet 
onder de waterspiegel bevindt. 

 
Iemand die in koud water terechtkomt, zal slechts beperkte tijd boven water kunnen 
blijven zelfs als hij goed kan zwemmen. Juist in deze omstandigheden zal het 
temperatuursverschil tussen het water en het lichaam het grootst zijn. De 
warmtebeeldcamera laat dan toe om de persoon snel te lokaliseren en uit het water te 
halen. 
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