
FLIR GF-Series

FLIR GF320
Инфрачервена камера за откриване течове на газ и електро инспекции

Новата FLIR GF320 е революционна инфрачервена камера, способна 
да открива емисии на метан или други летливи органични 
съединения (ЛОС). Способна е да открие и най-малките течове.

• Визуализация в реално време на
всеки малък теч на газ
благодарение на превъзходния
високочувствителен режим (<15mK)

• Измерва температури от -40°C до
+350°C с точност ±1°C

• Вградени видеорекордер, цифрова
камера, лазерна показалка

• Вграденият GPS помага за
определяне на точното
местоположение на проблема

• Висококачествен LCD и
регулируем визьор с висока
резолюция за ярки изображения
при всякаква околна
осветеност и директна
слънчева светлина

• Лек (2,4 кг) и здрав корпус

• Висока ергономичност: въртяща се
ръкохватка, бутони за бърз достъп

• Двойна употреба, открива течове
на газове и помага при извършване
на електро инспекции (изображения
с радиометрични данни)

Визуализира течовете на газ в реално време
FLIR GF320 може бързо да сканира големи зони и точно да локализира газовия 
теч в реално време. Идеална е за инспекция на съоръжения, които са 
труднодостъпни с контактни измервателни инструменти. Буквално хиляди 
компоненти могат да бъдат сканирани едновременно, без необходимост от 
спиране на производствения процес. Намалява времето за откриване на 
аварии и течове и за инспекция след направените ремонти. Освен това, 
безопасността на оператора е гарантирана, тъй като проблемите се 
наблюдават от безопасно разстояние.

Защита на околната среда
FLIR GF320 значително ще повиши безопасността, опазването на околната 
среда и норматичните уредби. Не без значение е и фактът, че икономическата 
рентабилност на предприятието ще бъде увеличена чрез навременното 
откриване изтичанията на газ.

Открива следните газове:

Приложения:

Петролни рафинерии Природен газ Електроцентрали Петролната и химичската 
промишленост

• Бензол
• Етанол
• Етилбензол
• Хептан
• Хексан
• Изопрен
• Метанол

• Метилетил кетон (МЕК)
• Метил изобутил кетон (МИБК)
• Октан
• Пентан
• 1-Пентан
• Тоулен
• Ксилол /ксилен/

• Бутан
• Етан
• Метан
• Пропан
• Етилен
• Пропилен

Сондата засича изтичането на газ, 
но не може да покаже източника, 
докато на това термографско 
изображение теча на газ е ясно 
видим в ляво.

Накланящ и обръщащ се 4.3" 
цветен LCD с висок контраст 
позволява да наблюдавате обекта 
безопасно под всякакъв ъгъл.

Автоматичен (с докосване) и ръчен 
фокус с осемкратно непекъснато 
цифрово увеличение помага да 
постигнете перфектно изображение 
с лекота.



FLIR GF320 Технически характеристики

Идентификация на обективите
Стойност F
Термочувствителност
Фокус
Увеличение
Цифрово подобряване на изображението 
Детектор (FPA) / Спектрален обхват 
Инфрачервена резолюция
Стъпка на сензора
Охлаждане на сензора
Опресняване
Честота на опресняване на изображението 
Възпроизвеждане на изображения 
Дисплей
Визьор
Автоматични настройки на изображението 
Ръчни настройки на изображението 
Режими на изображението
Измервания
Температурен обхват
Точност

Измервателни функции
Спотметър
Зона
Профил
Температурна разлика

Референтна температура
Корекция на коефициента на емисия 
Корекция на отразена окола температура 
Корекции на измерванията

Настройки
Командно меню

Настройка на команди

Web интерфейс
Съхранение на изображения 
Медия за съхранение
Капацитет на съхранение
Режим на съхранение

Файлови формати
GPS
Видео запис и възпроизвеждане 
Нерадиометрично IR видеозаснемане

Заснемане с цифровата видеокамера 
Нерадиометрично IR видеовъзпроизвеждане 
Цифрова камера
Вградена цифрова камера
Лазерна показалка
Лазер
Комуникационни интерфейси
USB

USB стандарт
Видео
Захранване
Тип батерия
Напрежение на батерията
Време на работа на батерия
Зареждане
Време на старитране

24° х 18° / 0.3 м
Автоматична
1.5
<15 mK при 30°C
Автоматичен (с бутон) или ръчен (електрически или чрез обектива) 
1-8х непрекъснато, цифрово увеличение
Филтър за намаляване на шума, високочувствителен режим (HSM) 
Охладен InSb детектор / 3-5 µm
320 х 240 пиксела
30 µm
Микроохладител Стирлинг (FLIR MC-3)

60 Hz

Вграден широкоекранен 4,3" LCD, 800 х 480 пиксела
Вграден регулируем OLED, 800 х 480 пиксела
Непрекъснат/ръчен; линеен или по хистограма
Ниво/диапазон
Инфрачервено, видимо, високочувствителен режим (HSM)

от -40 до +350°C
±1°C за температурен обхват (0-100°C) или 
±2% от показанието за температурен обхват (> +100°C)

10
5 зони с макс/мин/средна стойност
1 линия (хоризонтална или вертикална)
Температурна разлика между измервателните функции или 
референтната температура
Ръчно зададена или взета от произволна измервателна фукция 
Променлива от 0.01 до 1.0 или избераема от таблица с материали 
Автоматична, базирана на въведената стойност
Отразена температура, разстояние, атмасферна 
пропускливост, влажност, външна оптика

Ниво, обхват 
Авто настройки непрекъснат/ръчен/полуавтоматичен 
Увеличение
Палитра
Старт/стоп на запис
Съхранение на изображения
Възпроизвеждане/показване на изображения
1 програмируем бутон, настройка мерни единици, език, 
формат на дата и час
Настройки на камерата и разглеждане на IR изображения

Сменяема SD или SDHC карта памет, два слота
повече от 1200 изображения (JPEG), редактируеми, на гигабайт 
Инфрачервени/видими изображения.  Видимите изображения се 
асоциират автоматично със съответните инфрачервени изображения 
Стандартен JPEG, с включени 14 битови данни от измервания
Геолокационни данни към всяко изображение от вградения GPS

MPEG4/H.264 (60 мин./клип) в картата памет. Видимите изображения 
автоматично се асоциират към съответните нерадиометрични IR видеа. 
MPEG4/H.264 (25 мин./клип) в картата памет.
RTP/H.264

3.2 мегапиксела, автоматичен фокус, с две лампи

Активира се от специален бутон

USB-A: за свързване на външни устройства (флаш памети)
USB mini-B: трансфер на данни от и към PC 
USB mini-B: 2.0 High Speed
HDMI

Презареждаема Li Ion батерия
7.2 V
повече от 3 часа при 25°C и типична употреба
В камерата (AC адаптер или 12V от автомобил), външна зарядна станция 
по-малко от 5 мин. при 25°C 

Съхранение и безопасност 
Работна температура 
Температура на съхранение 
Влажност (работна и на 
съхранение)
Директиви

EMC

Защита
Издръжливост на удар 
Издръжливост на вибрация 
Физически данни
Тегло, с обектив и батерия
Тегло на батерията
Размери, с обектив (Д х Ш х В) 
Монтаж на трипод
Материал на корпуса
Материал на ръкохватката

от -20°C до +50°C
от -30°C до +60°C
IEC 68-2-30/24 ч 95% относителна 
влажност при +25 до +40°C (2 цъкъла) 
73/23EEC, 89/336/EEC, 
2002/95/EC, 2002/96/EC 
EN61000-6-3 (Емисии) 
EN61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 class B 
(Емисии)
EN 61000-4-8, L5
EN/UL/CSA 60950-1
IP 54 (IEC 60529)
25 g (IEC 60068-2-29)
2 g (IEC 60068-2-6)

2,48 kg
0,24 kg
305 x 169 x 161 mm
Стандартен, 1/4"-20
Алуминий, магнезий
Термопластични еластомери

Окомплектовка при доставка
Комплекта включва
Инфрачервена камера
Стандартен обектив, 24° (Si)
Куфар за транспортиране
Капачка за обектив (монтирана на обектива)
Капачка за обектив (2 бр., за задната страна и отвора на камерата) 
Връв за капачка за обектив, 2 бр.
Ремък за носене
Батерии, 2 бр. (едната батерия е в камерата)
Зарядно устройство
Захранващ адаптер
Кабел за захранващия адаптер
Кабели HDMI-DVI и HDMI-HDMI
USB кабел
SD карта памет
Адаптер за SD карти (с USB за свързаване към PC)
Ръководство на потребителя (печатно издание)
Ръководсвто за GF серията на CD
Софтуер FLIR Quick report на CD
Софтуер Video Report 1.0 с ръководство на CD
Сертификат за калибриране

www.flir.com/thg

АСМ ООД - София
1000 София
ул. "Стефан Караджа" 7 
тел.: +359 2 987 4960
факс: +359 2 987 4980
e-mail: office@acm-bg.com

Оптически характеристики
Зрително поле/мин. фокусно разстояние

АСМ ООД - Стара Загора 
6000 Стара Загора
ул. "Цар Иван Шишман" 77 
тел.: +359 42 601 555
факс: +359 42 604 555
e-mail: office-sz@acm-bg.com

АСМ ООД - Варна
9027 Варна
ул. " Уста Колю Фичето" 25Б 
тел.: +359 52 511 559
факс: +359 52 505 051
e-mail: office-vn@acm-bg.com
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