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FLIR GF306
Термовизионна камера за откриване на газ SF6 

FLIR GF306 е термовизионна камера за оптическо откриване на газове, 
която визуализира и посочва емисиите на SF6 и други газове без нужда от 
спиране на работния процес. Тази портативна и безконтактна система 
позволява бързо да обследвате големи площи за течове, за да може да 
започните ремонтите по-скоро.

Серният хексафлуорид (SF6 ) се използва в електроиндустрията като 
изолатор и гасителна среда за газово изолирани подстанции и прекъсвачи. 
Тези съоръжения имат хиляди връзки и апарати, които имат нужда от 
редовна инспекция, но повече от 80% от течовете на газ възникват на по-
малко от 1% от тези компоненти. В резултат, екипът прекарва повече от 
99% от времето в инспекция на здрави и нетечащи части.

Камерата FLIR GF306 спомага за намаляване на загубите, като открива 
ефикасно течовете от безопасно разстояние, далеч от зоните с високо 
нарежение. 

Визуализира SF6  и много други газове

Невидимите газове изглеждат като дим, наблюдаване през GF306, 
правейки дори и най-малките течове лесно забележими. За разлика от 
традиционните "снифъри", камерата позволява да обследвате големи 
зони бързо и ефективно, и да виждате в местата, трудни за достигане с 
безконтактен измервателен инструмент. GF306 може да открива не само 
SF6 , но и няколко други газа, като безводен амоняк (NH3) и етилен (C2H4).

Термографски възможности и визуализация на газове в едно

GF306 измерва точно температури до 500°C, а също така и открива 
газове. Освен за откриване течове на газове, камерата е идеалният 
инструмент за превантивна поддръжка на сградата.

Покрива регулациите на EPA

Един килограм SF6  има същия ефект върху глобалното затопляне, както 
24 000 килограма CO2. Животът му в атмосферата е 3200 години, така че 
дори малки количества SF6 могат да имат значително въздействие върху 
промяната на световния климат.  

Американската Агенция за опазване на околната среда (EPA) е включила 
оптичната визуализация на газ като приложима техника за откриване 
течове на газове в Нормативната уредба за парниковите газове.

Теч на SF6 от втулката на газов прекъсвач

Теч на амоняк (NH3) от тръби

Сравнение между видимата и оптична визуализация на теч на SF6



Модел GF306
Тип на детектора Плоска фокална решетка, охлаждаем QWIP
Спектрален обхват 10.3 – 10.7 μm
Резолюция 320 x 240 пиксела
Стъпка на детектора 30 μm
Термочувствителност (NETD) < 15 mK при +30°C (+86°F)
Охлаждане на сензора Стърлинг микроохладител (FLIR MC-3)
Електроника / Изображения
Режими на изображението IR изображение, цифрово изображение, високочувствителен режим (HSM)
Кадрова чесота (пълноекранна) 60 Hz
Динамичен обхват 14-bit

Видео запис /
 възпроизвеждане

Нерадиометричен запис в реално време: MPEG4/H.264  (до 60 мин./
клип) върху карта памет  

Нерадиометрично видео възпроизвеждане: RTP/MPEG4
Цифрово видео MPEG4 (25 мин./клип) върху карта памет
Цифрово изображение 3.2 мегапиксела от вградената цифрова камера
GPS Данни за местоположението се записват във всяко изображение
Управление на камерата Дистанционно управление през USB
Измервания
Температурен обхват -40°C до +500°C (-40°F до +932°F)

Точност ±1°C (±1.8°F) за температурен обхват (0°C до +100°C, +32°F до +212°F) 
или ±2% от показанието за температурен обхват (>+100°C, >+212°F)

Съхранение
Носител за съхранение Сменяема карта памет SD или SDHC; два слота
Капацитет за изображения > 1200 изображения (JPEG) с възможност за обработка на 1GB памет
Оптика
Бленда на камерата f/1.5
Достъпни обективи 14.5° (38 mm), 24° (23 mm)
Фокус Автоматичен (с едно натискане) или ръчен (електронен или от обектива)
Визуализация на изображения
Дисплей на камерата Вграден широкоформатен 4.3" LCD, 800 x 480 пиксела
Автоматично регулиране Непрекъснато/ръчно, линейно или базирано на хистограма

Командно меню
Ниво/обхват, автоматично регулиране непрекъснат/ръчен/полу-автоматичен, увели-
чение, палитри, старт/стоп на запис, съхранение на изображение, възпроизвеждане

Цветни палитри Желязо, Сива гама, Дъга, Арктик, Лава, Дъга висок контраст
Увеличение 1-8x непрекъснато, цифрово увеличение
Общи
Работна температура -20°C до +40°C (-4°F до +104°F)
Температура на съхранение -30°C до +60°C (-22°F до +140°F)
Защита IP 54 (IEC 60529)
Шок / Вибрация 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Захранване AC адаптер 90-260 VAC, 50/60 Hz или 12 V от автомобил
Батерия Акумулаторна Li-ion батерия
Тегло с батерия и обектив 2.48 кг (5.47 lb.)
Размер (Д x Ш x В) с обектив 305 × 169 × 161 мм (12.0 × 6.7 × 6.3 in.)
Монтаж на трипод UNC  1/4”-20

Характеристики

Описаното тук оборудване може да се нуждае от разрешение от 
правителството на САЩ за експорт. Заобикалянето на законите на 
САЩ е забранено. Изображенията са само с илюстративна цел. За 
най-актуални характеристики, посетете: www.flir.com 

©2015 FLIR Systems, Inc. Всички други марки и имена на 
продукти са търговски марки на FLIR Systems, Incorporated.
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FLIR’s GF306 открива следните газове:
• Серен хексафлуорид
• Безводен амоняк
• Етилен
• Етил цианоакрилат
• Хлорен диоксид
• Оцетна киселина
• Фреон-12
• Метилетилкетон (MEK)

Офис Стара Загора 
Ул. “Цар Иван Шишман” 77,
ет. 4, офис 42
Тел: 042/601 555
Факс: 042/604 555 
Email: office-stz@acm-bg.com 

Офис Варна 
Ул. “Уста Колю Фичето” 25,
вх. Б, ет. 3
Тел: 052/511 559
Факс: 052/50 50 51 
Email: office-vn@acm-bg.com 

Офис София
Ул. “Стефан Караджа” 7,
вх. Б, ет. 1, ап. 14
Тел: 02/987 49 60
Факс: 02/987 49 80 Email: 
office@acm-bg.com 




