
FLIR GF-343
Термовизионна камера за откриване на газове

GF-343 е термовизионна камера за оптическо откриване на газове, 
която позволява да видите изтичания на въглероден диоксид (CO2) 
бързо, лесно и от безопасно разстояние. Без значение дали CO2 е 
страничен продукт от производствения процес, проседяващ газ, 
използван за откриване на течове при генератори, или част от 
програмата „Ускорен добив на петрол“, бързото и точно откриване на 
течове на CO2 е ключов фактор за безопасен, ефикасен и 
доходоносен производствен процес.

Визуално открива течове на CO2 в реално време
Използване на безопасния CO2 като проследяващ газ за откриване 
на течове и проверка на ремонти бързо, лесно и надеждно

• Вижте CO2, използван като проследяващ газ, за да откриете течове на 
по-опасни газове, като водород

• Намерете откъде изтича CO2 при Ускорено добиване на петрол

• Открийте загубите на CO2 в различни индустриални производства, в 
транспорта и в складовите съоръжения

Намалете времето на престой и спестете пари
Открива CO2 при превантивната поддръжка, намалявайки 
времето за престой и загубите

• Предотвратява непланираните спирания

• Позволява инспекция в работен режим, без необходимост от спиране 
на производствения процес

• Спрете течовете и спестете пари от загуби и глоби

Подобрете безопасността и защитете 
околната среда
Осигурява безопасността на съоръженията

• Подобрете ефикасността на Ускорения добив на петрол

• Спрете течовете при улавянето и съхранението на въглероден диоксид

• Използвайте CO2 като проследяващ газ за откриване течове на водород

Вижте дори повече в режима с повишен контраст

Отбележете трудните за откриване течове на CO2

Теч в четирипътен вентил
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Характеристики
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Общи характеристики
Тип на детектора Охлаждаем, индиев антимонид (InSb)

Спектрална чувствителност 4.2 - 4.4 µm

Резолюция 320 × 240

Брой пиксели 76,800

Топлинна чувствителност <15 mK при +30°C (+86°F)

Обективи Стандартно: 24° × 18°; Опция: 14.5°, 6°

Увеличение 1-8× непрекъснато цифрово

Фокус Автоматичен и ръчен

Цветен LCD 4.3”; 800 × 480 пиксела

Регулируем визьор 800 × 480 пиксела

Цифрова камера с лампа 3.2 мегапиксела

Лазерна показалка Да

Видео изход HDMI

Анализи
Спотметър 10

Зони 5 (мин./макс./средна стойност)

Профили 1 линия (хоризонтална или вертикална)

Делта T Да

Записки
GPS Да

Съхранение
Радиометрични JPG Да

MPEG видеозапис Да
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