
Ultra HD visuele Inspectie services

Er is in veel verschillende sectoren regelmatig behoefte aan inspecties van moeilijk 
toegankelijke installaties. Methoden om deze gebieden te bereiken die moeten worden 
geïnspecteerd, zijn van oudsher extreem risicovol. Het is nu mogelijk om veel van deze 
inspecties uit te voeren vanuit de veiligheid van de grond met behulp van high-definition 
fotografie, maar wanneer belangrijke beslissingen moeten worden genomen op basis 
van foto's, is een duidelijk en accuraat beeld een eerste vereiste.

De Applus+ oplossing

Applus + RVIS is trots op het feit dat een aantal van de krachtigste camera's en lenzen 
met de hoogste helderheid op de professionele markt verkrijgbaar zijn. Met deze 
uitzonderlijke uitrusting bieden we onze klanten de mogelijkheid om op grote afstand 
fotografische inspecties uit te voeren, maar toch een uitzonderlijke helderheid te 
behouden.
 
Applus + RVIS maakt gebruik van ultra-lange afstand cameralenzen en professionele 50 
megapixel camera's om verbazingwekkend duidelijke, goed gedefinieerde afbeeldingen 
te maken van objecten die zich op honderden meters afstand bevinden. We nemen deze 
hoge-resolutiebeelden op een zodanige manier op dat we ze samen kunnen naaien tot 
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gigapixel-afbeeldingsbestanden. Deze gigapixelafbeeldingen produceren een naadloze 
afbeelding met ultrahoge definitie die uit tienen kan bestaan, zo niet honderden van 
afzonderlijke afbeeldingen.
 
Als zodanig kunnen een inspecteur en klant het item als één afbeelding beoordelen, 
waardoor het niet nodig is om honderden foto's apart te bekijken. De gebruiker kan in- 
en uitzoomen op de samengevoegde afbeelding zonder de scherpte van de onbewerkte 
gegevens te verliezen. Om het punt te illustreren, als deze technologie werd gebruikt om 
beelden van een communicatietoren van 120 meter (400 voet) te verzamelen, kon een 
gebruiker inzoomen op het resulterende genaaide beeld en de draad aan het uiteinde 
van een bout helemaal bovenaan in de toren in perfecte helderheid zien.
 
In feite kan de technologie nog verder worden gepusht; we konden het aantal draden 
op een bout tellen aan de bovenkant van een schoorsteen van 300 m (1000 voet) die 
vanaf de grond was gefotografeerd. Ultra-high-definition technologie kan worden 
gebruikt om alles te fotograferen, ongeacht de vorm en grootte, en is een uiterst 
kosteneffectieve, veilige en efficiënte manier om grote en complexe assets te 
inspecteren.

Doelgroep

Fotografische technologie wordt nu op grote schaal gebruikt in veel industrieën, 
bijvoorbeeld bij inspecties van:

Grote communicatietorens
Grote schepen of tanks
Bruggen
Gloedtorens (enquêtes van de flakkentip helemaal naar beneden)
De buitenoppervlakken van gebouwen ( verslechtering enquêtes)
Grote windturbine bladen

Belangrijkste voordelen voor de klant

Applus + ultra-HD fotografische inspecties bieden ontelbare voor de hand liggende 
voordelen voor tal van industrieën.
 
Eerst en vooral kunnen ze het risicoprofiel van een baan drastisch verminderen door een 
veilige, op de grond gebaseerde methodologie voor bestaande risicovolle 
methodologieën te vervangen.
 
Onze methoden voor toegang op afstand kunnen ook drastisch de kosten verlagen, 
omdat slechts een klein inspectieteam vereist is, met minimale apparatuur en zeer korte 
insteltijden.
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De apparatuur is klein en licht en kan overal worden getransporteerd; inclusief offshore; 
als helikoptervracht. Applus + kan 100% van de conditie van een asset vastleggen, 
waarbij de foto's een opname maken van de toestand van een structuur op een bepaald 
tijdstip, die vervolgens kan worden beoordeeld en vergeleken in toekomstige inspecties.
 
Deze zeer gedetailleerde fotografie kan ook worden gebruikt voor toekomstige planning, 
modificatie, uitbreiding of onderhoudswerkzaamheden. Vanwege de snelle, 
kosteneffectieve aard van de Applus + -methodieken hoeven klanten niet langer alleen 
steekproefsgewijze inspecties van assets uit te voeren, omdat deze technologie snel 
100% dekkingsenquêtes snel kan bieden, terwijl de kosten tot een minimum worden 
beperkt.
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