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Praktijkgids
Elektrothermografie.

installaties onderhouden, schade voorkomen, gevaren herkennen.
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Inleiding

Elektrothermografie kan schade 

en bedrijfsuitval voorkomen. Tege-

lijkertijd is er wel wat vakkennis 

voor nodig. Wat moet de warmte-

beeldcamera kunnen, wat moet 

de thermograaf kunnen? Welke 

voordelen en mogelijkheden biedt 

elektrothermografie en welke 

mogelijke fouten liggen er bij de 

opname en evaluatie op de loer? 

De documentatie van installatietoe-

standen en potentiële risico’s vergroot 

de betrouwbaarheid van installaties en 

behoudt de waarde ervan. Ook nood-

zakelijke reparaties of moderniserin-

gen kunnen beter gepland en uitge-

voerd worden.

Thermografische metingen maken 

tegenwoordig deel uit van het risi-

co-management in ondernemingen. 

Wanneer men deze voordelen omre-

kent in kostenbesparingen en deze 

vergelijkt met de uitgaven voor een 

thermografisch onderzoek dan zit men 

al snel bij een verhouding van wel 

20:1. Wanneer door de thermografie 

een brand of totale uitval van een pro-

ductie-installatie, en daardoor wel-

licht schade van een paar miljoen euro 

wordt verhinderd, dan kan men deze 

waarde verveelvoudigen. 

Thermografie maakt als visuele meet-

methode de contactloze meting van 

oppervlaktetemperaturen bij elektri-

sche installaties mogelijk. Daarmee 

kan men tijdens bedrijf, onder reële 

bedrijfsomstandigheden en vanuit vei-

lige afstand thermische zwakke punten 

met één enkele opname lokaliseren en 

documenteren. Dat maakt een snelle 

en vroege herkenning van problemati-

sche zones en zwakke punten moge-

lijk, wat brandgevaar en kans op onge-

lukken vermindert alsmede gevolg-

schade en productie-uitval verhindert. 

Ook met het oog op verzekeringen 

speelt thermografie een belangrijke 

rol omdat thermografische inspectie 

een voorwaarde voor het afsluiten van 

een verzekering kan zijn en soms ook 

de bijdragen kan verlagen. Daarnaast 

schept elektrothermografie door de 

documentatie van de thermische toe-

stand van de onderzochte bedrijfsmid-

delen en computergesteunde verwer-

king van het meetresultaat in de vorm 

van thermografische rapporten ook 

meer rechtszekerheid voor de exploi-

tant van de installatie.

Met een warmtebeeldcamera kan men storingen lokaliseren, installaties in stand houden, schade 
voorkomen en gevaren herkennen.
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Inspectie van hoogspanningsinstallaties

Bij het stroomtransport worden de meeste slijta-

geverschijnselen, materiaalmoeheid of kabelbreu-

ken voorafgegaan door een thermische opwar-

ming vanwege een verhoogde weerstand. Met 

warmtebeeldcamera’s van Testo kan men opwar-

ming contactloos en vanuit een veilige afstand 

controleren, zonder zelf risico’s te lopen of syste-

men die onderzocht moeten worden uit te scha-

kelen.

Elektrisch onderhoud van installaties

Defecte elektrische verbindingen of overbelasting 

bij elektrische installaties kunnen leiden tot dure 

stilstand. Om het risico van uitval te minimalise-

ren helpt de regelmatige inspectie van alle elek-

trische installaties met een Testo warmtebeeldca-

mera. Daardoor kan men zowel bestaande defec-

ten als mogelijke bronnen van fouten en gevaren 

onmiddellijk en precies herkennen.

Elektrothermografie

Waar wordt elektrothermografie 
toegepast?

Aangezien verhoogde overgangsweer-

standen en andere defecten zich uiten 

in atypische opwarmingen kan men 

thermografie in principe toepassen bij 

alle installaties met stroomvoerende 

geleiders. Daarom worden warmte-

beeldcamera’s bij allerlei installaties 

gebruikt:

-  Laag-, midden- en hoogspanningsin-

stallaties

-  Kasten voor meet-, besturings- en 

regeltechniek

- Zekeringkasten

- Kabelbanen

- Transformatoren

- Elektrische machines

- PV-installatie etc. 

Oververhitte componenten bij deze 

installatiedelen kunnen niet alleen 

schade veroorzaken die een bron van 

gevaar kan vormen voor gebruikers of 

het bedienend personeel en branden 

kan veroorzaken. Ze kunnen ook lei-

den tot vermogensverlies wat op lan-

ger zicht het rendement van installa-

ties kan beïnvloeden. Ook storingen 

kunnen sneller herkend en verholpen 

worden zodat installaties binnen korte 

tijd weer operationeel zijn en uitvaltij-

den tot een minimum beperkt worden. 

Aangezien onderhouds- en service-in-

tervallen worden verbeterd kan men 

ook bedrijfskosten verlagen en dus 

de betrouwbaarheid en het rende-

ment van installaties verhogen. Ook bij 

onderzoek en ontwikkeling kan men 

thermografie inzetten – bijvoorbeeld 

voor het optimaliseren van elektroni-

sche componenten.

Oververhitte elektronische componenten 
kunnen een aanzienlijke bron van gevaar 
vormen en brand veroorzaken.

Mogelijke toepassingsgebieden 

Monitoring en controle van zonne- en PV-installaties

Bij grote PV-installaties is een regelmatige en 

grondige inspectie cruciaal, omdat één enkele 

zonnecel met een storing al negatieve effecten 

kan hebben op de opbrengst van de hele instal-

latie. Met behulp van thermografie kunnen deze 

inspecties grootschalig, contactloos en efficiënt 

worden uitgevoerd.
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Welke reglementen moeten in acht 
worden genomen?

Wat het onderzoek van elektrische 

installaties betreft zijn talrijke normen, 

richtlijnen en voorschriften relevant 

(zonder aanspraak op volledigheid):

Reglement Titel / beschrijving

CFPA-Euro-
pe-Richtlijn nr. 
3:2003 [1]

CFPA Europe is het Europese samenwerkingsverband van nationale or-
ganisaties op het gebied van brandpreventie. De richtlijn beschrijft aan-
bevelingen voor de kwalificatie van de thermograaf en van de gebruikte 
technische apparatuur.

DIN EN 16714 [2]  Niet-destructieve beproeving - Thermografische beproeving, 2016-11 
Deze norm legt de algemene grondbeginselen voor thermografie, de 
eigenschappen van instrumenten, eisen aan instrumenten en begrippen 
voor de thermografische beproeving vast.

DIN EN ISO 9712  [3] 
 

Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van NDO 
personeel, 2021-02 
Deze norm legt de fundamentele vereisten vast voor de kwalificatie en 
certificatie van personeel dat industriële niet-destructieve onderzoeken 
uitvoert.

DIN 54191 [4]  Niet-destructieve beproeving - Thermografische beproeving van elek-
trische installaties, 2017-10 
Deze Duitse norm legt het uitvoeren van thermografische beproevin-
gen aan elektrische installaties vast met als doel de toestand ervan te 
analyseren. 

DIN VDE 0105-100 [5] 
 

Bedrijf van elektrische installaties – Deel 100: Algemene vastleggin-
gen, 2015-10 
Deze Duitse norm beschrijft de vereisten voor het veilig bedienen van en 
werken aan, met of in de buurt van elektrische installaties.

DIN VDE 1000-10 [6] 
 

Vereisten aan de in de buurt van de elektrotechniek actieve personen, 
2021-06 
Deze Duitse norm legt de vereisten aan de vakspecifieke kwalificatie van 
de personen die in de buurt van de elektrotechniek actief zijn en die in 
het kader van hun taken werkzaamheden uitvoeren die van belang zijn 
voor de elektrische veiligheid.

VdS 2228 [7]  Richtlijnen ter erkenning van deskundigen voor het inspecteren van 
elektrische installaties, 2021-07 
Deze Duitse richtlijn beschrijft de vereisten om als VdS erkende des-
kundige gecertificeerd te kunnen worden om elektrische installaties te 
inspecteren.

VdS 2851 [8]  Contactloze temperatuurmeting (thermografie) Aanwijzingen voor de 
praktijk, 2021-02 
Dit Duitse document dient ertoe, een geschikte keuze van noodzakelijke 
meetinstrumenten voor de contactloze meting met behulp van thermo-
grafie te maken en de vakspecifieke voorwaarden voor de gebruiker vast 
te leggen.

Elektrothermografie

Reglement Titel / beschrijving

VdS 2858 [9]  Thermografie in elektrische installaties - Een bijdrage tot schadever-
mijding en bedrijfsveiligheid, 2017-11 
Dit Duitse document dient om te informeren over thermografie in elektri-
sche installaties en de voordelen daarvan. 

VdS 2859 [10]  VdS-erkenning van deskundigen voor elektrothermografie (elektrother-
mografen); procesrichtlijnen, 2019-05 
De uitgangspunten van deze Duitse VdS-richtlijnen zijn enerzijds het 
resultaat van een projectgroep van de technische commissie van de Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. en anderzijds 
specificaties van de CFPA-Europe-Richtlijn over de certificering van 
thermografen.

VdS 2871 [11]  Inspectierichtlijnen volgens clausule SK 3602 - Aanwijzingen voor de 
erkende elektrotechnische deskundige, 2020-03 
De inspectie van elektrische installaties volgens clausule SK 3602 be-
helst de bezichtiging, de functie-inspectie en het meten.

VDI 2878 [12] Blad 2: Toepassingen van thermografie voor diagnose in het onder-
houd - Elektro-installaties (2015-05)
Blad 4: Technische apparatuur (2016-05)
Deze Duitse documenten beschrijven het uitvoeren van de elektrother-
mografie en de eisen aan de te gebruiken instrumenten.

SK 3602 (brand-
preventieclausule) 

[13]  

Clausules voor de brandverzekering, SK 3602 Elektrische installaties, 
2010 
Al naargelang de inschatting van het risico kijkt de verzekeraar voor het 
verzekeringscontract ook naar de brandpreventieclausule SK 3602, die 
een inspectie overeenkomstig de fundamentele VdS principes in regel-
matige afstanden en volgens vastgelegde structuren vereist.

DGUV Voorschrift 
3 (BGV A 3) [14]  

Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen, ongevallenpreventievoor-
schrift, 1997 
De DGUV 3 geldt voor alle elektrische installaties en bedrijfsmidde-
len onafhankelijk van de hoogte of de aard van de daar gegenereerde 
spanning of van de bedrijfsspanning. Het voorschrift bevat de eisen aan 
elektrische installaties en de afzonderlijke bedrijfsmiddelen en regelt de 
omgang en het werken ermee.

VATh-Richtlijn 
Elektrothermo-
grafie, Deel A: 
Hoogspanning [15]  

Elektrothermografie voor de planning, uitvoer en documentatie van infra-
rood-thermografische metingen aan elektrische installaties en compo-
nenten in hoogspanningsinstallaties > 1kV, 2016-02

VATh-Richtlijn 
Elektrothermo-
grafie, Deel B: 
Laagspanning en 
PV [16]  

Elektrothermografie voor de planning, uitvoer en documentatie van infra-
rood-thermografische metingen aan elektrische installaties en compo-
nenten ≤ 1kV, 2018-09

Overige Verordening over de inspectie van technische installaties PrüfVO van de 
Duitse deelstaten 
Franse richtlijn D19 van het CNPP (Centre National de Prévention et de 
Protection)
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Elektrothermografie

Welke warmtebeeldcamera 
is nodig voor gekwalificeerde 
elektrothermografie?

In de professionele elektrothermogra-

fie speelt de kwaliteit van de warm-

tebeelden een centrale rol. Daarom 

worden er hogere eisen gesteld aan 

de resolutie van de infrarooddetec-

tor (thermische, geometrische en 

temporele resolutie) en/of aan de 

objectieven.  Aanbevolen wordt dat 

een warmtebeeldcamera voor toepas-

sing in de elektrothermografie aan de 

volgende eisen voldoet:

De warmtebeeldcamera’s testo 883 en testo 890 voldoen aan deze eisen.

Eigenschap Eisen

Detectorformaat ≥ 320 x 240 pixels

Thermische resolutie (NETD) ≤ 0,08 K (bij +30 °C)

Geometrische resolutie (IFOV) ≤ 2 mrad bij normaal objectief (kleinste meetbare 
object: ≤ 3 mm)

Nauwkeurigheid/meetwaarde ±2 % resp. 2 K

Temperatuur-meetbereik -20 °C … +500 °C 

Spectrum LW 7,5 … 14 μm

Beeldfrequentie ≥ 20 Hz

Objectief Normaal, groothoek-, teleobjectief, afhankelijk 
van de meettaak

Display Extern of kantelbaar display is aan te raden

Instelbare meetparameters Emissiegraad, gereflecteerde omgevingstempe-
ratuur

Meetfuncties Schaalverdeling voor temperatuurbereik, 1 meet-
punt (spot), 1 isotherm, 1 meetvlek, automatische 
hot-spot-zoekfunctie, Freeze-functie

Kalibratie Jaarlijks

Met een warmtebeeldcamera worden zekeringen en verbindingen in schakelkasten onderzocht.

De meetplek moet ‘thermografisch toegankelijk’ zijn en de meting werkt niet door glazen ruiten of 
Makrolon platen. 

Thermografie maakt oppervlaktetemperaturen zichtbaar.
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1 m

FOV

30°

Elektrothermografie

Detectorresolutie

Warmtebeeldcamera’s met een hoge detector-, thermische of geometrische 

resolutie leveren een betere beeldkwaliteit en nauwkeurigere meetwaarden. 

Hieronder ziet u de detectorformaten 160 x 120 (afbeelding links) en 640 x 480 

(afbeelding rechts) ter vergelijking.

Een revolutionaire technologie: testo SuperResolution

Met de testo SuperResolution-technologie verbetert u heel simpel de beeldkwa-

liteit van uw Testo warmtebeeldcamera met vier keer zoveel pixels en de geo-

metrische resolutie met een factor 1,6. Testo SuperResolution maakt hiervoor 

gebruik van de natuurlijke bewegingen van de hand en neemt heel snel iets ten 

opzichte van elkaar verschoven beelden achter elkaar op. Hierbij gaat het om 

echte meetwaarden die dan op basis van 5 opnames via een algoritme worden 

samengevoegd tot één opname. 

Standaard-warmtebeeld SuperResolution-warmtebeeld

Thermische en geometrische 
resolutie
Thermische resolutie

De thermische resolutie (NETD) wordt aangegeven in millikelvin (mk) en duidt op 

het kleinste temperatuurverschil dat een warmtebeeldcamera kan detecteren. Bij 

objecten met kleine temperatuurverschillen is de thermische resolutie dus erg 

belangrijk. Hoe kleiner de waarde van de thermische resolutie, des te beter de 

kwaliteit van de meetresultaten.

Geometrische resolutie

De geometrische resolutie (IFOV) beschrijft het kleinste object dat al naargelang 

de meetafstand door het camerasysteem met zijn detector en objectief afgebeeld 

kan worden. Deze wordt aangegeven milliradiant (mrad). Op het warmtebeeld 

komt de grootte van dit object overeen met één pixel.

Detector 80 x 60 160 x 120 320 x 240 640 x 480

Objectief 

(FOV)
45° x 34° 32° x 23° 30° x 23° 42° x 32°

IFOV 10,3 mrad 3,3 mrad 1,7 mrad 1,13 mrad

1 m 10,3 mm 3,3 mm 1,7 mm 1,13 mm

5 m 51,5 mm 16,5 mm 8,5 mm 5,65 mm

10 m 103 mm 33 mm 17 mm 11,3 mm

Verschillende geometrische resolutie van de camerasystemen.

Gezichtsveld / Field of View (FOV)

Het gezichtsveld (FOV) van de warm-

tebeeldcamera beschrijft het met 

de warmtebeeldcamera zichtbare 

oppervlak. Het is afhankelijk van het 

gebruikte objectief.
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Elektrothermografie

Wat moeten elektrothermografen 
kunnen?

Behalve het correct kunnen bedienen 

van de camera moeten elektrothermo-

grafen mogelijke bronnen van fouten 

en de grenzen van thermografie ken-

nen en meetresultaten correct kunnen 

beoordelen. Voorwaarde hiervoor is 

zowel bij de opname als bij de evalua-

tie een zekere vakkennis op het gebied 

van optiek, warmtestraling, warmte-

geleiding, meettechniek en materi-

aalkunde. Deze vakkennis kan men 

opdoen bij seminars of door zelfstudie. 

Verder is kennis over de werkwijze en 

de technische opbouw van het meet-

object, gebruikte materialen enz. een 

voorwaarde voor een correcte beoor-

deling van thermische afwijkingen. 

Vaak zijn extra metingen nodig om 

andere parameters te achterhalen, bij-

voorbeeld spanningen tijdens bedrijf 

met een stroomtang. Daarom dient de 

thermograaf ook vertrouwd te zijn met 

dit soort meetgereedschap. 

Ondernemingen en de brandverzeke-

raar die onderzoek in opdracht geven 

moeten op de metingen kunnen ver-

trouwen. 

Aan gekwalificeerde dienstverleners 

op het gebied van elektrothermogra-

fie worden daarom hoge eisen gesteld: 

naast een opleiding als elektrotechni-

cus moet de professionele kwalificatie 

in de vorm van certificeringen aange-

toond worden. 

Om de kwaliteit van de professio-

nele kwalificatie te behouden moet 

deze regelmatig gecontroleerd wor-

den. Elektrische installaties dienen 

daarom alleen onderzocht te worden 

door personen die overeenkomstig 

de eisen van de verzekeringsbranche 

over het certificaat ‘expert voor elek-

trothermografie’ (IT 2 Elektro) of ‘VdS 

erkende expert voor elektrothermogra-

fie’ beschikken (zie www.vath.de/aus-

bildung/zertifizierung en het expert-in-

terview, zie onder). 

Aan beide certificeringen gaat een vijf-

daagse cursus met daaropvolgend 

examen vooraf. Een hercertificering 

is zowel voor experts voor elektro-

thermografie (IT 2 Elektro) als voor de 

VdS-erkenning na vier resp. vijf jaar 

vereist. Wanneer elektrische installa-

ties volgens de eisen van de brand-

verzekeraars onderzocht worden, dan 

schrijft de VdS een jaarlijkse kalibratie 

van de cameratechniek voor. 

Certificering: expert voor 
elektrothermografie

Thermografie van een elektrische installatie 
incl. meting van de spanning tijdens bedrijf met 
stroomtang.

Certificering als expert 
voor elektrothermografie

VdS-erkende expert voor 
elektrothermografie

Duur van de cursus 5 dagen 5 dagen

Afsluitend examen ✔ ✔

Hercertificering na 5 jaar 4 jaar

Bijkomende eisen - Jaarlijkse kalibratie van 
de cameratechniek
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Elektrothermografie

Waar moet bij een snelle inspectie 
op worden gelet?

Voor een snelle controle van schakel-

kasten, zekeringkasten, kabelgoten 

etc. moet men de volgende punten in 

acht nemen:

-  Bij de snelle inspectie moet altijd 

rekening worden gehouden met de in 

de DGUV voorschrift 3 [14] genoemde 

veiligheidsafstanden. 

-  Kasten of afdekkingen voorzichtig 

openen, resp. verwijderen. Als ze niet 

open gaan, gebruik dan geen geweld 

en schud er niet aan.

-  Elektrische installaties moeten altijd 

thermografisch en visueel geïnspec-

teerd worden, eventueel in combina-

tie met een stroommeting. 

Voorzichtig ope-
nen/sluiten

Thermografisch en visueel 
inspecteren

Veiligheidsafstand in acht nemen

-  Bij de meting moet ook worden 

gekeken naar niet-thermische afwij-

kingen zoals sterke verontreinigin-

gen, defecte isolatie etc.

-  Geopende elektriciteitskasten of ver-

wijderde afdekkingen moeten na de 

IR-meting weer worden gesloten of 

aangebracht.

-  Afwijkingen die een gevaar vormen 

voor de bedrijfsveiligheid moeten 

onmiddellijk worden meegedeeld aan 

de verantwoordelijke. 

Hoe moet een gekwalificeerde 
elektrothermografische meting 
verlopen?
In het kader van de thermografische 

meting en uitvoerige installatie-inspec-

tie door gekwalificeerde elektrother-

mografen moeten de volgende punten 

in acht worden genomen:

-  Thermograaf (onafhankelijke per-

soon) en exploitant van de installa-

tie leggen het organisatorische pro-

ces vast. 

-  De exploitant van de installatie dient 

principieel de inspectievoorschriften 

vast te leggen want hij kent de instal-

latie het beste en weet welke onder-

delen essentieel zijn voor de werking 

en wanneer welke installaties in wer-

king en toegankelijk zijn.

-  Bij het vastleggen van een geschikte 

meetdatum moet met meerdere 

factoren rekening worden gehou-

den, bijv. het jaargetijde (tempe-

ratuurontwikkeling), productiecy-

cli of geplande stilstandtijden van de 

installatie. Deze laatste kunnen even-

tueel worden benut om de vastge-

stelde fouten te verhelpen.

-  Pas na een veiligheidsinstructie door 

de exploitant van de installatie of vei-

ligheidscoördiator wordt de inspectie 

toegestaan en kan de meting begin-

nen.

-  Metingen aan elektrische installa-

ties mogen altijd alleen in begelei-

ding van een elektrotechnicus van 

het bedrijf plaatsvinden. De expert 

verwijdert eventuele afdekkingen, 

eventueel ook al vóór de dag van de 

meting. Bij eventuele voorbereidende 

werkzaamheden moeten de schakel-

kasten worden gesloten om te sterke 

afkoeling te vermijden. 

-  Bij de IR meting moet altijd reke-

ning worden gehouden met de in de 

DGUV voorschrift 3 [14] genoemde 

veiligheidsafstanden. Geopende 

elektriciteitskasten of verwijderde 

afdekkingen moeten na de IR-meting 

installatie weer worden gesloten of 

aangebracht door degene die verant-

woordelijk is voor de installatie.
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-  Een elektrothermografische inspectie 

bestaat uit een IR-inspectie en een 

visuele controle. Thermische afwij-

kingen moeten daarom altijd gedocu-

menteerd worden door een combina-

tie van warmtebeeld en echt beeld, 

eventueel in combinatie met een 

stroommeting. 

-  Beoordelingscriteria voor thermische 

afwijkingen moeten vooraf tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer 

worden afgesproken en in de offerte 

worden vastgelegd.

-  Parallel dient een meetrapport bij-

gehouden te worden waarin ook 

niet-thermische afwijkingen staan, 

zoals sterke verontreinigingen, 

defecte isolatie, elektriciteitskas-

ten die niet geopend kunnen worden, 

niet verwijderde afdekkingen, niet 

belaste motoraftakkingen etc.

-  Afwijkingen die een gevaar vor-

men voor de bedrijfsveiligheid moe-

ten onmiddellijk worden meegedeeld 

aan de verantwoordelijke en speciaal 

worden gekenmerkt in de schriftelijke 

documentatie (zie onder). De docu-

mentatie moet tijdig worden opge-

steld en in een uitgeprinte versie of 

als pdf-bestand aan de opdrachtge-

ver worden gegeven.

Elektrothermografie

Wat moet hoe vaak worden 
onderzocht?

Elektrische componenten en hun ver-

bindingselementen worden onder 

stroom op alle spanningsniveaus ther-

mografisch onderzocht, meestal als 

preventieve inspectie in het kader van 

onderhoud dat gericht is op de toe-

stand van de installatie om thermische 

afwijkingen vroeg te herkennen. De 

stroombelasting dient daarbij minimaal 

30 procent van de nominale belas-

ting van de installatie te bedragen (IB 

≥ 30% IN). Nieuwe elektrische instal-

laties dienen nog voordat ze daadwer-

kelijk in bedrijf worden genomen onder 

last onderzocht te worden om moge-

lijke installatiefouten tijdig te herken-

nen. Bestaande elektrische installa-

ties in openbare gebouwen, bedrijven 

en fabrieken moeten regelmatig onder-

zocht worden. 

Aanbevolen worden jaarlijkse onder-

zoeken, indien mogelijk ter aanvulling 

van of in jaarlijkse afwisseling met de 

voorgeschreven periodieke inspectie. 

Afhankelijk van de leeftijd, toestand, 

stroombelasting of het belang van de 

installatie zijn ook kortere of langere 

intervallen zinvol. Onderzocht wor-

den alle relevante installatiedelen en 

bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld: 

- aansluitingen

- contacten

- klemmen

- aansluitblokken

-  aansluitingen en oppervlakken van 

transformatoren, converters en 

motoren

- stroomkabels en kabelbundels etc. 

Nieuwe elektrische installaties

Vóór volledige inbedrijfstelling

Bestaande elektrische installaties

Jaarlijkse onderzoeken
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Elektrothermografie berust in feit op 

twee natuurkundige effecten: op de 

warmte-emissie van geleiders waar 

stroom doorheen vloeit (stroom-

warmte) en de inductie-warmte: 

-  Stroomwarmte: de stroom die door 

een weerstand vloeit leidt tot een 

ohms verlies of koperverlies. Dit ver-

oorzaakt een verwarming en tempe-

ratuurverhoging die evenredig is aan 

de overgangsweerstand en het kwa-

draat van de stroombelasting. Ver-

hoogde overgangsweerstanden kun-

nen optreden door een te geringe 

diameter van leidingen en verbindin-

gen, veroudering en moeheid, inge-

klemde isolaties of versleten coa-

tings. 

-  Inductiewarmte: deze is gebaseerd 

op de verwarming van magnetische 

componenten die bijvoorbeeld door 

wervelstroomverliezen in een elektro-

magnetisch wisselveld kunnen optre-

den.

Vooral een gebrek aan ervaring ver-

oorzaakt in de praktijk vaak verkeerde 

metingen en verkeerde interpretaties. 

In de elektrothermografie gebruikte 

materialen vertonen bijvoorbeeld ther-

mografisch gezien een totaal verschil-

lend gedrag: niet-geleiders zoals kera-

miek, kunststof en andere isolatiema-

terialen zijn goede IR-stralers zodat 

temperaturen op deze niet-geleidende 

oppervlakken goed gemeten kunnen 

worden. 

Daarentegen zijn blanke metalen zon-

der de juiste voorbereiding helemaal 

niet te meten omdat de warmtestra-

ling van omringende objecten op het 

objectoppervlak gereflecteerd wordt. 

Daardoor wordt op het warmtebeeld 

de objecttemperatuur door de tem-

peratuurreflecties van omringende 

objecten overdekt. Dat kan ertoe lei-

den dat men fouten over het hoofd ziet 

of verwarmingen als fouten interpre-

teert ofschoon er niets aan de hand is. 

Ervaren thermografen meten daarom 

met een in de praktijk beproefde emis-

siegraad. Metingen worden niet op 

blanke, sterk glanzende oppervlakken 

of contacten uitgevoerd.

Elektrothermografie

Waar moet men in de praktijk op 
letten?

Ook stofneerslag vormt een probleem 

omdat deze op blanke componen-

ten tot een hogere emissiegraad met 

een hogere warmtestraling leidt. Vei-

ligheidsafdekkingen van glas, plexig-

las of andere doorzichtige kunststof-

fen verhinderen eveneens een correcte 

IR-meting. Ze zijn voor het oog wel-

iswaar doorzichtig, maar niet voor de 

warmtebeeldcamera zodat men alleen 

de oppervlaktetemperatuur van de 

afdekking meet. Indien mogelijk moe-

ten afdekkingen dus voor de meting 

worden verwijderd. 

Wanneer werkwijzen, belastingen, 

bedrijfstemperaturen of inbouwsitu-

aties van een installatie onvoldoende 

bekend zijn en niet adequaat in acht 

worden genomen, dan kan ook dat lei-

den tot verkeerde metingen en ver-

keerde interpretaties. Daarom dient 

men zich goed te informeren wat 

betreft de werkwijze en thermische 

karakteristiek van een installatie en 

mogelijke storingen. 
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Zonder een evaluatie, interpreta-

tie en documentatie door een expert 

zijn warmtebeelden slechts gekleurde 

plaatjes en dus waardeloos. Al bij het 

meten moeten warmtebeelden vooraf 

beoordeeld worden om een eerste 

indruk van het meetobject te krijgen of 

voor plausibiliteitscontroles. Voor deze 

eerste evaluatie op locatie beschikken 

thermografische camera’s over ver-

schillende functies waarmee zowel het 

actuele als opgeslagen warmtebeel-

den vooraf beoordeeld kunnen wor-

den. Daartoe behoren de tempera-

tuur-schaalverdeling, een meetpunt- 

en meetoppervlak-weergave of de 

positie van de min-/max-temperatuur. 

De gedetailleerde evaluatie vindt dan 

na de meting plaats op kantoor of zelfs 

ter plaatse met de in de levering inbe-

grepen analyse-software. Deze kan 

warmtebeelden op het scherm van de 

pc weergeven, aanpassen, optimali-

seren, organiseren, analyseren, naast 

of over gewone foto’s plaatsen of leg-

gen en er een thermografisch rapport 

van maken. 

Bij de analyse met behulp van de eva-

luatiesoftware moet men erop letten 

dat de gekozen weergavevorm van 

de temperatuurwaarden overzichte-

lijk is en dat men duidelijke uitspraken 

kan doen met het oog op de gestelde 

meettaak. De evaluatie moet overzich-

telijk zijn en het warmtebeeld niet te 

vol stoppen met informatie. Meetpunt 

en meetoppervlak zijn hiervoor goede 

temperatuurcriteria gebleken. Histo-

grammen, temperatuurprofielen of iso-

thermen daarentegen zijn alleen zinvol 

voor bepaalde evaluaties.

Elektrothermografie

Hoe worden elektrowarmtebeelden 
geëvalueerd?

Bij de beoordeling en interpretatie van 

de thermogrammen moet men altijd 

rekening houden met de bedrijfsom-

standigheden (stroombelasting) van 

de onderzochte bedrijfsmiddelen en 

installatiecomponenten. Ook moet 

men erop letten dat vastgestelde tem-

peraturen bij bepaalde bedrijfsmidde-

len en constructies eventueel gevaar-

lijk en bij andere normaal zijn. 

Opvallende temperatuurverschil-

len hoeven niet per se een probleem 

te vormen, daarentegen kunnen ook 

kleine temperatuurverschillen een aan-

wijzing voor ernstige problemen zijn. 

Daarom zijn bij de interpretatie elek-

trotechnische vakkennis en ervaring 

net zo belangrijk, bijvoorbeeld kennis 

over hoe oud componenten en verbin-

dingen zijn.

Evaluatie met behulp van de pc-analyse-
software testo IRSoft

Het over elkaar leggen van warmtebeeld en 
echt beeld kan de oriëntatie verbeteren, zinvol 
zijn dus combinaties van warmtebeeld en echt 
beeld.

Al bij de opname moeten de warmtebeelden 
worden beoordeeld.
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Thermografische rapporten of docu-

mentatie dienen als basis en hulp bij 

beslissingen voor een optimale plan-

ning, bijvoorbeeld van reparatie- en 

onderhoudsmaatregelen en ze moe-

ten dus zeer zorgvuldig worden opge-

steld. De elektronische rapportage 

van de thermische toestand van de 

onderzochte bedrijfsmiddelen en ver-

werking van de meetresultaten op de 

computer in de vorm van thermografi-

sche rapporten dragen ertoe bij dat de 

door de exploitant in het kader van zijn 

bewijsplicht bij te houden documenta-

tie bij normaal bedrijf of een bedrijfs-

storing in een rechtszaak standhoudt. 

Professionele thermografische rappor-

ten zorgen dus voor meer rechtsze-

kerheid.

In een thermografisch rapport zijn 

alle meetresultaten weergegeven 

en samengevat. Het bestaat uit het 

testrapport, het meetrapport, lijs-

ten met gebreken en de IR-rapporten. 

Deze bevatten de beelddocumentatie, 

inclusief een evaluatie van de belas-

tinggerelateerde temperatuurwaar-

den. Thermografische rapporten moe-

ten begrijpelijk, logisch opgebouwd 

en volledig zijn. Tot de basisgegevens 

van thermografische rapporten beho-

ren: 

- opdrachtgever

- onderzochte objecten

- doelstelling

-  naam van de thermograaf en betrok-

ken personen

- inspectiedatum

-  gebruikt warmtebeeldcamera-sys-

teem met ingezette optiek 

-  plus eventueel bijkomende gebruikte 

meettechniek.

 

In het evaluerende gedeelte moeten 

de warmtebeelden en gewone foto’s 

staan, zoveel mogelijk opgenomen 

vanuit dezelfde hoek, inclusief de loca-

tie, datum en tijd van de opname en 

de bestandsnaam. Gevonden defec-

ten of hot-spots moeten op het warm-

tebeeld voorzien zijn van een tempera-

tuurmeetpunt, waarbij men erop moet 

letten dat elke hot-spot een andere 

emissiefactor kan hebben.     

Verder verplichte inhoud is een object-

beschrijving (gebouw, hal, schakel-

kast, schakelveld, component, etc.) 

en indien mogelijk de belastingstoe-

stand op het moment van de meting 

Elektrothermografie

Wat moet er in thermografische 
rapporten staan?

in ampère en/of als percentage van 

de maximale belasting. Tot de verdere 

gegevens behoren voorhanden tempe-

raturen op de plek van het defect en/of 

temperatuurverschillen tussen defecte 

plekken en identieke, thermisch onop-

vallende componenten met een iden-

tieke belasting, plus een classificatie 

van de defecten.

De gemeten temperatuurverdelingen 

en temperatuurgradiënten moeten als 

‘thermische afwijking’ onder verschil-

lende aspecten worden bekeken. Bij-

voorbeeld of de belasting continu 

heerst, of er sprake is van afwijkende 

omgevingsomstandigheden of hoe 

volgepakt de schakelkast is. Daarom 

moet men individuele afspraken met 

de opdrachtgever maken. 

Met name bij periodieke metingen van 

dezelfde installaties moeten de warm-

tebeelden zeer zorgvuldig worden toe-

gewezen. Hierbij helpt een technologie 

van Testo: 

de testo SiteRecognition-technologie 

neemt volautomatisch het herkennen 

van de meetplek en het opslaan en 

beheren van de warmtebeelden na een 

inspectiebeurt op zich. Dit

-  sluit verwisselingen uit

-  vermijdt evaluatiefouten

-  bespaart tijd door het wegvallen van 

de handmatige beeldtoewijzing op 

de pc.

Met de meegeleverde evaluatiesoftware wor-
den de warmtebeelden samengesteld tot een 
informatief en logisch opgebouwd thermogra-
fisch rapport.

Voor het periodiek thermograferen van meet-
objecten biedt de SiteRecognition-technologie 
een directe herkenning van de meetplekken.
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Elektrothermografie heeft technische 

en systeemgerelateerde grenzen. Een 

thermografische inspectie van instal-

laties met een te geringe stroombelas-

ting is bijvoorbeeld niet zinvol omdat 

fouten nauwelijks te herkennen zijn. 

Als de elektrische stroom tijdens de 

inspectie in verhouding tot de maxi-

maal mogelijke stroom te gering is, 

zijn thermografische onderzoeken niet 

mogelijk en kan men de resultaten niet 

evalueren. Daarom dient men uit te 

gaan van een minimale belasting van 

30 procent van de nominale belasting. 

Bovendien moet men er rekening mee 

houden dat defecte bedrijfsmiddelen 

niet per se constant hogere tempera-

turen veroorzaken en een gevaarlijke 

toestand zich eventueel pas bij hoge 

belasting voordoet. 

Defecten binnen in een bedrijfsmid-

del worden ook pas van buiten ther-

mografisch herkend wanneer de 

warmte binnenin werd overgedra-

gen op de oppervlakte van de behui-

zing. Ook ingekapselde installaties en 

installaties met aanraakbescherming 

kunnen niet of slechts met veel moeite 

geïnspecteerd worden. Defecten ver-

oorzaakt door verontreiniging van de 

bedrijfsmiddelen kunnen eventueel 

pas gevaarlijk worden wanneer door 

de mate van verontreiniging of door 

overspanningsbelastingen gevaarlijke 

kruipstromen ontstaan. 

 

Met het thermografische onderzoek is 

dit gebrek mogelijk niet op tijd te zien. 

Deze voorbeelden maken duidelijk 

dat elektrothermografie weliswaar een 

effectief middel is om de veiligheid van 

elektrische installaties te verhogen, 

maar dat men daarbij wel steeds reke-

ning moet houden met de mogelijkhe-

den en met de fysische en technische 

beperkingen.

Elektrothermografie

Waar liggen de grenzen van 
elektrothermografie?

Conclusie: ideale aanvulling bij 
periodieke inspectie

Thermografie heeft in de elektro-

branche een plek verworven als 

tijdbesparende, economische en 

moderne meetmethode. Toch is 

het geen vervanging van een perio-

dieke visuele controle, functiecon-

trole, stroommeting etc. van elektri-

sche installaties, maar een zinvolle 

aanvulling hierop. Warmtebeelden 

vormen bovendien altijd slechts een 

momentopname. Daarom is een 

regelmatige thermografische inspec-

tie aan te raden omdat dit statis-

tisch de kans om fouten te detecte-

ren verhoogt.  

Warmtebeeldcamera’s van Testo

testo 883 testo 890

Infraroodresolutie 320 x 240 pixels 640 x 480 pixels

Thermische gevoe-

ligheid
< 40 mK < 40 mK bij +30 °C

Geometrische reso-

lutie

Standaard objectief: 

1,7 mrad

Teleobjectief: 0,7 mrad

Standaard objectief: 

1,13 mrad

Teleobjectief: 0,42 mrad

superteleobjectief: 

0,18 mrad
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Testo met hoofdvestiging in Titisee in 

het Zwarte Woud (Duitsland) is wereld-

wijd toonaangevend op het gebied van 

draagbare en stationaire meetoplos-

singen. In 37 dochtermaatschappijen 

over de hele wereld onderzoeken, ont-

wikkelen, produceren en promoten 

zo’n 3.400 medewerkers voor de high-

tech onderneming. De expert in meet-

techniek overtuigt zijn klanten wereld-

wijd met uiterst precieze meetinstru-

menten en innovatieve oplossingen 

voor het meetgegevensmanagement 

van morgen. Producten van Testo hel-

pen tijd en ressources te besparen, 

het milieu en de gezondheid van men-

sen te beschermen en de kwaliteit van 

waren en diensten te verhogen. 

Een gemiddelde jaarlijkse groei van 

ruim 10 procent sinds de oprich-

ting in 1957 en een huidige omzet van 

400 miljoen euro laten op indrukwek-

kende wijze zien dat het Zwarte Woud 

en hightech systemen perfect samen-

gaan. Tot de succesformule van Testo 

behoren ook de bovengemiddelde 

investeringen in de toekomst van de 

onderneming. Ongeveer een tiende 

van de jaarlijkse omzet wereldwijd 

investeert Testo in Onderzoek & Ont-

wikkeling.

Meer informatie op www.testo.de

Elektrothermografie

Testo SE & Co. KG

Testo-hoofdkantoor in Titisee-Neustadt/Duitsland.

Testo-vestiging in Lenzkirch/Duitsland.
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