
Vlamdetectie;

welke technologie kies je voor 

optimale veiligheid?



Hoe detecteer je een brand?

• Rookmelder

• Hittemelder

• CCTV-camera

• Optische vlamdetector
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Waarom zou je kiezen voor een optische
vlamdetector?

Optische vlamdetectie is snelste methode om een brand te detecteren
met als doel:

• Isoleren bron van de brand

• Minimaliseren van de brandgrootte en de risico’s voor medewerkers, milieu en 
schade aan installaties

Verder is een optische vlamdetector dusdanig ontworpen dat branden
worden gedetecteerd met minimale kans op valse alarmen.
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Vlamdetector applicaties
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Het elektromagnetisch spectrum
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Optische vlamdetectie methode
• Meet spectrale emissies in het ultraviolet (UV) en infrarood (IR) golflengtegebied

• Maakt gebruik van vlamemissies (flikkering en modulatie)

Grafiek:  spectrale emissies van een typische benzine brand



Optische vlamdetectie: voordelen
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Detecteert van een

afstand

Snelle detectie

Self-check 

capaciteit

Goedgekeurd voor installatie in een

gevarenzone

Bruikbaar onder diverse 

omgevingscondities



Optische vlamdetectie: beperkingen
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Expertise benodigd

Onbruikbaar bij smeulbranden

Obstakels

Hogere kosten



Het doel

• Detecteert branden altijd en overal

• Negeert valse alarmbronnen

• Geeft een waarschuwing als de 
detector niet goed werkt
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Detectie factoren
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Brandstof type

Grootte van de brand

Sensortechnologie

Gevoeligheidsinstelling

Afstand

Omgevingscondities

- Very High

- High

- T-Low

- Low



Field of View (FOV)

Conisch gevormd detectiebereik bepaald door technologie en           
type brandstof

Detectiebereik voor een specifieke brand

• Bepaald door:

• Uitvoering van detector

• Karakteristieken van de brand

• Beïnvloed door:

• Brandstof waar de brand uit ontstaat

• Omvang van de brand

• Afstand tussen brand/detector
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Optimaal ontwerp laat geen hiaten in de FOV -layout



Field of View

FOV varieert per brandstof en grootte
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Field of View at Indicated Distance in 

Feet (m) for Methane at Medium

Sensitivity (32 inch Plume)

Field of View at Indicated Distance in Feet (m) 

for Methanol at Medium Sensitivity (1 x 1 

foot)

Field of View at Indicated Distance in Feet

(m) for n-Heptane at Medium Sensitivity

(1 x 1 foot)



Ultraviolet (UV) detectie
Voordelen:

• Detecteert meeste branden

• In staat om elektrische bogen en vonken te 
detecteren

• Alarmeert niet bij infrarode stralingsenergie
afkomstig van diverse processen

Beperkingen:

• Gevoelig voor onweer, röntgenstraling en lassen
als potentiële vals alarmbronnen

• UV zal geabsorbeerd worden door rook, olie en 
bepaalde gassen/dampen
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Technologie meest geschikt voor:

• Binnen applicaties

• Zwavel opslag

• Waterstofbranden

• Papiermachines

• Metaalbranden

• Power Grid Arc Detectie



Single Frequency Infrarood (SFIR) detectie
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Voordelen:

• In staat om koolwaterstofbranden te detecteren

• Detecteert geen elektrische bogen, vonken, lassen en 
röntgen straling

• Minder invloed van rook dan bij UV-detectie

Beperkingen:

• Aanwezigheid van intense en willekeurig modulerende IR-
achtergronden kunnen een bron zijn voor valse alarmen

• Water en ijs op de optiek van de detector kunnen
gevoeligheid van de detector verlagen verwarmde
optiek zal dit effect reduceren

Technologie meest geschikt voor:

• Olierijke gebieden

• Poedercoatingcabines

• Printingapplicaties

• Verfspuitcabines

• Applicaties bij het vullen van 

spuitbussen



Ultraviolet infrarood (UVIR) detectie
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Voordelen:

• Kan koolwaterstofbranden detecteren

• Toenemend vermogen om valse alarmen
af te wijzen

• Alle voordelen van UV- en IR-technologie

Beperkingen:

• Olie en water/ijs kunnen
vlamdetectorprestatie beperken

Technologie meest geschikt voor:

• Algemene applicaties

• Munities

• Binnen applicaties

• Papiermachines

• Applicaties bij het vullen van 

spuitbussen



Multi Frequency Infrarood (MFIR) detectie
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Voordelen:

• Kan koolwaterstofbranden en (met specifieke filters) ook
waterstofbranden detecteren

• Detecteert geen elektrische bogen, vonken, lassen en röntgen straling

• Rook heeft minder invloed dan bij UV-detectie

• Superieure afwijzing van valse alarmen bij vele applicaties

• Hogere gevoeligheid (detectiebereik)

Beperkingen:

• Aanwezigheid van intense en willekeurig modulerende IR-
achtergronden kunnen bron zijn voor valse alarmen

• Water en ijs op de optiek van de detector kunnen gevoeligheid
detector verlagen verwarmde optiek zal dit effect reduceren

Technologie meest geschikt voor:

• Grote gebieden

• Automotive verfspuitcabines

• Vliegtuighangars

• Motor testruimtes

• Offshore platformen

• FPSO‘s

• Turbine enclosures

• Compressorstations

• Waterstofbranden



Aanvullingen om vlamdetectie te 
optimaliseren
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Montagebeugel Laser aimer Self check Air shield

Verwarmde optiek Weerkap Flensmontage Advanced Diagnostic en 

Event Log software



Hitma Gas- en vlamdetectie

padema@hitma.nl

+31 (6)83929382

www.hitma-gasdetectie.nl


