Brochure Opleidingen Thermografie

2019
Alle opleidingen georganiseerd door A-measure bvba
of door externe partners worden gegeven door
gecertificeerde lesgevers en door
gecertificeerde thermografen Level 2 en 3!
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1 - Producttraining
-

Toelichting van de camera of meetapparatuur.
Handleiding toestel.
Registratie toestel.
Onderhoud van het toestel.
Installatie software tools + toelichting.
1 a 2 uur producttraining afhankelijk van het toestel.

1.2. Kostprijs van de opleiding
De kostprijs is 80 euro excl BTW per aangebroken uur opleiding.
De duur van de opleiding is afhankelijk van het type toestel en voorkennis van de
deelnemer.
Indien u de opleiding bij u ter plaatse wenst zal er een verplaatsingskost
aangerekend worden.
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2 - Introductie cursus thermografie ½ dag opleiding
2.1. Doelstelling
Deze opleiding voorziet u van de basisbegrippen en wetten in de wereld van de
thermografie.
Deze opleiding heeft een beperkt practicum.
2.2. Omschrijving van de opleiding
-

Korte inleiding tot de geschiedenis in de thermografie
Basisbegrippen :
o reflectie
o emissie
o transmissie
o level en span
o gedrag van warmte
o meetinstrumenten in de camera:
§ spot
§ area
§ box
§ isotherm
o practicum (beperkt)

2.3. Wie kan deelnemen aan deze opleiding?
Deze opleiding is ontwikkeld voor beginners, die nog niet vertrouwd zijn met hun
camera en de materie thermografie.
Deze cursus is de springplank naar de wereld van de thermografie en zijn
doelstellingen .
A-measure bvba beveelt een technische basiskennis aan.
2.4. Bewijs van opleiding
Iedere cursist ontvangt een “certificaat van deelname”.
2.5. Kostprijs van de opleiding
De kostprijs van de ½ dagopleiding bedraagt 250 euro excl BTW per persoon,
inclusief het cursusmateriaal en certificaat.
Indien u de opleiding bij u ter plaatse wenst, betaalt u 345 euro excl BTW,
inclusief het cursusmateriaal en certificaat.
Per extra deelnemer(max 5 deelnemers) zal er een
extra kost aangerekend worden van 35 euro excl BTW
voor het cursusmateriaal en certificaat .
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3 - Basis opleiding thermografie 1 dag opleiding
3.1. Doelstelling
Deze opleiding voorziet u van de basisbegrippen en wetten in de wereld van de
thermografie .
Deze opleiding heeft een uitgebreid practicum .
3.2. Omschrijving van de opleiding
Korte inleiding tot de geschiedenis in de thermografie.
Basisbegrippen:
- reflectie
- emissie
- transmissie
- level en span
- gedrag van warmte
- bepalen emissie van object
- meetinstrumenten in de camera:
§ spot
§ area
§ box
§ isotherm
- ½ dag practicum
3.3. Wie kan deelnemen aan deze opleiding?
Deze opleiding is ontwikkeld voor beginners, die nog niet vertrouwd zijn met hun
camera en de materie thermografie.
Deze cursus is de springplank naar de wereld in de thermografie en zijn
doelstellingen .
Het uitgebreide practicum is een meerwaarde voor de cursist .
A-measure bvba beveelt een technische basiskennis aan.
3.4. Bewijs van opleiding
Iedere cursist ontvangt een “certificaat van deelname”.
3.5. Kostprijs van de opleiding
De kostprijs van de 1 dag-opleiding bedraagt 345 euro excl BTW per deelnemer,
inclusief het cursusmateriaal, drank, versnape-ringen en broodjeslunch.
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4 - Solar cursus thermografie 1/2 dag opleiding
4.1. Doelstelling
Deze opleiding voorziet u van de basisbegrippen en wetten in de wereld van de
thermografie .
Deze opleiding is afgestemd op het uitmeten van PV-installaties.
4.2. Omschrijving van de opleiding
Korte inleiding tot de geschiedenis in de thermografie.
Basisbegrippen :
- reflectie
- emissie
- transmissie
- level en span
- gedrag van warmte
- bepalen emissie van object
- meetinstrumenten in de camera:
§ spot
§ area
§ box
§ isotherm
- practicum zonnepanelen
4.3. Wie kan deelnemen aan deze opleiding?
Deze opleiding is ontwikkeld voor deelnemers in de wereld van de PV-installaties en
die nog niet vertrouwd zijn met het nemen en het interpreteren van thermografische
beelden van zonnepanelen .
Deze opleiding is specifiek afgestemd op het meten van zonnepanelen .
A-measure bvba beveelt een technische basiskennis aan.
4.4. Bewijs van opleiding
Iedere cursist ontvangt een “certificaat van deelname”.
4.5. Kostprijs van de opleiding
De kostprijs van de 1/2 dag-opleiding bedraagt 250 euro excl BTW per deelnemer,
inclusief het cursusmateriaal en certificaat.
Indien u de opleiding bij u ter plaatse wenst, betaalt u 345 euro excl BTW
inclusief het cursusmateriaal en certificaat.
Per extra deelnemer(max 5 deelnemers) zal er een extra kost aangerekend
worden van 35 euro excl BTW voor het cursusmateriaal en certificaat.
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5 - Introductie cursus thermografie On-Site 1 dag
5.1. Doelstelling
Deze In-House opleiding en training is afgestemd op uw behoeften.
De cursisten nemen kennis van de basisbegrippen, inspecties, metingen,
toepassingen en de wetten in de thermografie in hun eigen werkomgeving.
5.2. Omschrijving van de opleiding
Korte inleiding tot de geschiedenis in de thermografie.
Basisbegrippen:
- reflectie
- emissie
- transmissie
- level en span
- gedrag van warmte
- bepalen emissie van object
- meetinstrumenten in de camera:
§ spot
§ area
§ box
§ isotherm
- practicum in eigen werkomgeving
5.3. Wie kan deelnemen aan deze opleiding?
Deze opleiding is ontwikkeld voor beginners, die nog niet vertrouwd zijn met hun
camera en de materie thermografie.
Deze cursus is de springplank naar de wereld in de thermografie en zijn
doelstellingen .
Het uitgebreide practicum is een meerwaarde voor de cursist .
A-measure bvba beveelt een technische basiskennis aan.
5.4. Bewijs van opleiding
Iedere cursist ontvangt een “certificaat van deelname”.
5.5. Kostprijs van de opleiding
De dagopleiding (maximaal 12 personen) kost 1200 euro excl BTW, inclusief het
cursusmateriaal, certificaten en verplaatsings-kosten van de lesgever.
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6 - ITC level I thermografiecursus (5 dagen opleiding)
6.1. Doelstelling
Deze cursus bereidt u voor op uw kwalificatie als gecertificeerd Level 1 thermograaf.
In deze cursus doet u kennis op over de beginselen van infrarood, leert u hoe u de
camera in verschillende situaties en voor verschillende doeleinden bedient, hoe u
een inschatting maakt van de meetomstandigheden in het veld en hoe u potentiële
problemen herkend .
Na afloop van deze opleiding bent u in staat om IR-inspecties uit te voeren volgens
de geschreven richtlijnen en om de resultaten van deze inspectie te rapporteren.
6.2. Omschrijving van de opleiding
Na een korte inleiding tot de thermografie krijgt u een praktijkgerichte training.
De theorie over warmte en infrarood voorziet u van de basiskennis die u nodig hebt
voor het gebruik van de warmtebeeldcamera in het veld en om de thermische
patronen te herkennen en te interpreteren.
Er wordt sterk de nadruk gelegd op de IR-meettechnieken en de invloed van straling
en reflectie op de meetresultaten. Tijdens de training krijgt u echte
laboratoriumapparatuur ter beschikking.
Daarnaast leert u hoe en wanneer u kwalitatieve en kwantitatieve thermografie
gebruikt.
De les wordt afgerond met een korte inleiding tot de inspectieroutines en
rapportageprincipes.
Nu beschikt u over de benodigde kennis om een korte casestudy te presenteren aan
de klas .
De cursus wordt afgesloten met een examen.
Het examen bevat onder andere enkele meerkeuzevragen en een thermogramanalyse.
Tijdens de opleiding krijgt u de gelegenheid om oefeningen te maken en onze
docenten werken met afbeeldingen, schetsen en eenvoudige diagrammen om de
theorie op een eenvoudige manier te illustreren.
6.3. Wie kan deelnemen aan deze opleiding?
Deze cursus is ontwikkeld voor beginners in de thermografie die enigszins ervaring
hebben met het bedienen van de camera en over beperkte kennis beschikken op het
gebied van infrarood, die de eerste stappen willen zetten op weg naar een carrière
als thermograaf en zich willen kwalificeren als een Level 1 gecertificeerd
thermograaf.

A-measure bvba | Cuylitsstraat 94 | B-2018 Antwerpen
info@A-measure.be | www.A-measure.be | 0032(0)475/332.422
BTW BE0652 722 106 | IBAN BE69 3631 6028 6678 | BIC BBRU BEBB

7

6.4. Vereisten
Om deel te kunnen nemen aan een Level 1 thermografiecursus moet u:
- bekend zijn met de basisprincipes van een warmtebeeldcamera.
- over de aanbevolen thermografische ervaring beschikken.
6.5. Bewijs van opleiding
Deelnemers die voor het examen slagen en voldoen aan alle relevante vereisten,
ontvangen een certificaat van bekwaamheid met de certificeringsvereisten.
6.6. Kostprijs van de opleiding
De kostprijs van de 5-daagse opleiding bedraagt 2000 euro excl BTW per
deelnemer, inclusief het cursusmateriaal, drank, versnapering en broodjeslunch.
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7 - ITC level II thermografiecursus (5 dagen opleiding)
7.1. Doelstelling
Deze cursus bereidt u voor op uw kwalificatie als gecertificeerd level II thermograaf .
U ontvangt informatie over onderwerpen met betrekking tot infraroodthermografie om
uw
kennis
op
gebied
van
de
infraroodfysica,
thermodynamica,
infraroodmeetapparatuur en de toepassing hiervan zowel te verdiepen als te
verbreden. Als een level II thermograaf begeleidt u level I personeel inzake de
apparatuur keuze, de technieken, de beperkingen ; de data-analyse, de corrigerende
acties en de rapportage.
7.2. Omschrijving van de opleiding
Na een korte inleiding over de certificeringsniveaus en –procedures en de bijhorende
normen,ondergaat u eerst een test. Tijdens deze cursus wordt de leerstof over de
thermodynamica en warmteoverdracht herhaald en uitgebreid. Daarnaast doet u
uitgebreide kennis op over de IR-theorie en IR-apparatuur .
De cursus wordt afgesloten met een meerkeuze examen. Tijdens de cursus voert u
onder andere uitgebreide praktische oefeningen uit en neemt u deel aan discussies
over de professionele ervaringen van de deelnemers en praktijk-voorbeelden. De
theoretische kennis over de thermodynamica en de infraroodwetenschap wordt
uitgelegd aan de hand van formules, diagrammen en grafieken .
7.3. Wie kan deelnemen aan deze opleiding?
Deze cursus is ontwikkeld voor thermografen die in het bezit zijn van het level I
certificaat en die hun kennis over de IR-thermografie willen uitbreiden en zich willen
kwalificeren als een gecertificeerd level II thermograaf.
7.4. Vereisten
Om deel te kunnen nemen aan een level II thermografiecursus moet u:
- over een geldig level I thermografiecertificaat beschikken.
- over de aanbevolen thermografische ervaring beschikken.
- een casestudy voorbereiden die tijdens de level II cursus moet worden
gepresenteerd en die meetelt voor de kwalificatie.
7.5. Bewijs van opleiding
Deelnemers die voor het examen slagen en voldoen aan alle relevante vereisten,
ontvangen een certificaat van bekwaamheid met de certificeringsvereisten.
7.6. Kostprijs van de opleiding
De kostprijs van de 5 daagse opleiding bedraagt 2100 euro excl BTW per
deelnemer, inclusief het cursusmateriaal, drank,
versnapering en broodjeslunch.
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