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FLIRGFx320 ™

Инфрачервена камера за 
откриване на метан, въглеводороди 

и летливи органични съединения

Вентилиращ предпазен клапан на резервоар

Теч на метан в завод за природен газ

Теч на природен газ от клапан на компресор

ИСКРОЗАЩИТЕНА

Камера FLIR GFx320 представлява новаторска технология в оптичното 
засичане на газове за откриване емисии на метан, други въглеводороди и 
летливи органични съединения в зони като нефтени кладенци и платформи.

Отговаряща на изискванията за безопасност
Камера GFx320 е независимо сертифицирана като искозащитена и одобрена 
за използване в опасни зони. Петролният и газовия пазар получиха своя дълго 
очакван инструмент за откриване на газове, като маркировката й за 
искрозащитеност позволява на потребителя да работи бързо и уверено, и да 
обследва неорганизирани емисии на газове повече зони от преди.

По-малко емисии - по-големи печалби
GFx320 визуализира невероятно малки течове на въглеводородни газове, с 
чуствителност достатъчна за съответствие с директива на EPA OOOOa. 
Екипът може да използва GFx320, за да обследва голяма зона и да провери 
хиляди компоненти в рамките на една инспекция. Цифровата камера и 
автоматичното отбелязване на GPS координати осигуряват изискванията за 
изготвяне на доклади без необходимост от допълнително оборудване. Чрез 
навременната поправка на течовете, може да спестите хиляди от загуби, 
докато спазвате изискванията на регулатора и опазвате околната среда. 

Изключителна визуализация на газове
Камера FLIR GFx320 е непобедима при визуализацията на течове на газ, като 
така може да откриете точно източника на неорганизирани емисии. Високо 
чувствителният режим използва видеообработващи техники, за да акцентира 
върху движението на струята, постигайки пет пъти по-добро ниво на откриване 
на течове. В допълнение GFx320 е способна да измерва температури до 350°C 
с точност от ±1°C. Това е критично важно за оценяване на топлинния контраст 
между газовата смес и фона. 

Иновативен ергономичен дизайн
GFx320 е проектирана с максимална ергономия за оператора, 
включваща подвижен окуляр, сгъващ се LCD дисплей и въртяща се 
ръкохватка. Конструкцията в стил камкордер позволява на потребителя 
да поддържа непрекъснато три контактни точки по време на работа, 
облекчавайки напрежението от целодневно обследване.

GFx320 може да открива повече от 400 газови съединения, 
включително:

Метан Метанол Пропан Бензен
Етан Пропилен Етанол Пентан
1-пентан Изопрен Бутан Етилбензен
МЕК МИБК Толуен Октан
Хептан Ксилен Етилен Хексан



Модел GFx320
Тип на детектора Индиев антимонид (InSb) на FLIR

Спектрален обхват 3.2 – 3.4 μm

IR резолюция 320 x 240 пиксела

Стъпка на детектора 30 μm

Термочувствителност (NETD) <15 mK при 30°C (86°F)

Охладител на сензора Стърлинг микроохладител (FLIR MC-3)
Съответствие и 
сертификати

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 
G ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Div 2 

CSA 22.2 No. 213, Class I Div 2

Електроника / Изображения
Режими на изображенията IR изображение, цифрово изображение, високочувствителен режим (HSM)

Кадрова честота (пълноекранна 60 Hz

Динамичен обхват 14-bit

Радиометрично IR видео 15 Hz директен запис на карта памет
Нерадиометрично IR видео MPEG4 (до 60 мин./клип) запис на карта памет

Цифрово видео MPEG4 (25 мин./клип) запис на карта памет

Цифрово изображение 3.2 мегапиксела от вградената цифрова камера 
Може да бъде автоматично асоциирано със съответното 

нерадимоетрично IR видео

GPS Данни за местоположението се записват във всяко изображение

Измервания
Стандартен темп. обхват -20°C до 350°C (–4°F до 662°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)

Оптика
Бленда на камерата f/1.5

Достъпни обективи 14.5° (38 mm), 24° (23 mm)

Фокус Ръчен

Визуализация на изображения
Дисплей на камерата Широкоформатен 800 x 480 пиксела LCD 

Подвижен окуляр 800 × 480 пиксела OLED
Автоматично регулиране Непрекъснато/Ръчно, линейно или базирано на хистограма

Анализ на изображението 10 спотметъра, 5 зони с макс./мин./средна темп., профил, 
температурна разлика, корекция коеф. на емисия и измервания

Цветни палитри Желязо, Сива гама, Дъга, Арктик, Лава, Дъга висок контраст

Увеличение 1-8x непрекъснато цифрово увеличение

Общи
Работна температура -20°C до 50°C (-4°F до 122°F)
Околна температура -20°C до 40°C (-4°F до 104°F) 

(Сертифициран обхват за взривоопасна атмосфера)
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)

Външно захранване AC адаптер 90-260 VAC, 50/60 Hz или 12 VDC от автомобил

Батерия Алумулаторна Li-ion батерия

Монтаж на трипод Стандартно, 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. Характеристиките могат да се 
променят без предупреждание. ©2016 FLIR Systems, Inc. Всички права запазени.
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За най-актуалните характеристики, посетете www.support.flir.com

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 




