OPTYCZNE OBRAZOWANIE
GAZÓW

KAMERY TERMOWIZYJNE DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW GAZU

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

ZOBACZ GAZ, KTÓREGO
NIE WIDAĆ
CHROŃ ŻYCIE LUDZI, DBAJ
O DOCHODY, KONTROLUJ SYTUACJĘ
W obiekcie mogą się znajdować
tysiące złącz i elementów armatury,
które wymagają regularnych kontroli.
W rzeczywistości jednak awarii
ulega mniej niż jeden procent takich
komponentów. Zbadanie ich wszystkich
za pomocą tradycyjnego detektora jest
wysoce czaso- i pracochłonne.

WYRAŹNIE WIDOCZNE WYCIEKI WĘGLOWODORÓW

METAN I WĘGLOWODORY
Szybkie skanowanie tysięcy złączy w poszukiwaniu
wycieków z instalacji gazu ziemnego (metanu)
i innych węglowodorów, wykonywane z bezpiecznej
odległości, aby uniknąć naruszenia przepisów, kar
finansowych i utraty dochodów.

Kamery do optycznego obrazowania
gazów (Optical Gas Imaging – OGI)
pozwalają dostrzec niewidoczne
wycieki gazu. Wykrywanie emisji
niezorganizowanych jest dzięki temu
szybsze i bardziej niezawodne niż
w przypadku korzystania z detektorów.
Przy użyciu kamery FLIR serii GF
można dokumentować wycieki gazu,
które skutkują utraconą produkcją,
utratą dochodów, karami finansowymi
i zagrożeniami bezpieczeństwa.
Dzięki stosowaniu technologii optycznego
obrazowania gazów FLIR w programach
LDAR (leak detection and repair –
wykrywanie i usuwanie wycieków), firmy
z branży wydobycia gazu i petrochemii co
roku unikają utraty produktów o wartości
ponad 10 milionów dolarów.

WYKRYWANIE WYCIEKÓW Z GENERATORÓW CHŁODZONYCH
WODOREM

WODÓR (GAZ ŚLEDZĄCY CO 2)
Operatorzy generatorów chłodzonych wodorem mogą
obserwować gaz śledzący, CO2 za pomocą kamery
do optycznego obrazowania gazów, a tym samym
sprawnie znajdować wycieki wodoru.

ŁATWE ZNAJDOWANIE WYCIEKÓW SF 6

ZNAJDOWANIE WYCIEKÓW W HUTACH STALI

HEKSAFLUOREK SIARKI (SF6)

TLENEK WĘGLA (CO)

Skanowanie wyłączników wysokiego napięcia
pod kątem wycieków heksafluorku siarki (SF6)
z bezpiecznej odległości od obszarów pod wysokim
napięciem, bez konieczności odstawienia instalacji.

Ochrona pracowników i środowiska przed toksycznymi
stężeniami tlenku węgla (CO) poprzez szybkie i sprawne
wskazywanie wycieków.

LOKALIZOWANIE TRUDNYCH DO WYKRYCIA WYCIEKÓW CO2

WYKRYWANIE WYCIEKÓW R-124 ZE SPRĘŻARKI

DWUTLENEK WĘGLA (CO 2)

CZYNNIKI CHŁODNICZE

Zapobieganie konieczności odstawienia instalacji dzięki
wczesnemu wykrywaniu wycieków dwutlenku węgla
(CO2) w zakładach chemicznych i produkcyjnych oraz
w programach intensywnego wydobycia ropy naftowej.

Wczesne wykrywanie wycieków pozwala unikać
przerw w pracy, zapobiega utracie mrożonych
produktów oraz ogranicza negatywny wpływ
toksycznych czynników chłodniczych na środowisko.
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NIESZCZELNY MANOMETR

ŚLEDZENIE WYCIEKÓW AŻ DO MIEJSCA
ICH POWSTANIA

ZAREJESTROWANY WYCIEK GAZU

Kamery serii GF do optycznego obrazowania gazów mogą wykrywać wycieki
gazu ziemnego, SF6 i CO2 szybko, dokładnie i bezpiecznie. Nie jest wymagana
konieczność odstawienia instalacji ani bezpośredni kontakt z komponentami.
W kamerach na podczerwień do optycznego obrazowania gazów wycieki gazu,
normalnie niewidoczne gołym okiem, wyglądają jak dym. Dzięki temu łatwo
je dostrzec, nawet z większej odległości.

ZALETY KAMER FLIR DO OPTYCZNEGO OBRAZOWANIA GAZÓW:
• Szybkie skanowanie dużych obszarów z bezpiecznej odległości

NA OBRAZIE TERMOWIZYJNYM WYCIEK JEST
WYRAŹNIE WIDOCZNY

• Badanie trudno dostępnych złączy i armatury
• Zwiększenie zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska
•S
 prawdzanie systemów elektromechanicznych pod kątem oznak awarii
dzięki funkcji pomiaru temperatury

SZYBKIE SKANOWANIE DUŻYCH OBSZARÓW Z BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

OBRAZ WIDZIALNY

OBRAZ W PODCZERWIENI

TRYB WYSOKIEJ CZUŁOŚCI

KAMERY RĘCZNE

Gdy zachodzi potrzeba zbadania dużych obszarów roboczych pod kątem wycieku
gazów przemysłowych lub substancji chemicznych, ręczna kamera do optycznego
obrazowania gazów pozwala szybko i sprawnie wykonać pracę. Kamery takie, jak
GFx320, GF306 i GF346, umożliwiają sprawdzenie każdego komponentu w wielu
lokalizacjach. Ich ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodne posługiwanie się
nimi przez cały dzień. Kamery wyposażono również w funkcję kalibracji temperatury
w celu zwiększenia kontrastu między składnikiem gazowym a otoczeniem.

RĘCZNE KAMERY SERII GF – IDEALNE DO LOKALIZACJI TAKICH,
JAK:
• Odwierty gazu ziemnego

• Zakłady chemiczne

• Podstacje elektryczne

• Zakłady produkcyjne

• Generatory prądu

KAMERY STACJONARNE

Co robić, gdy w zakładzie istnieje potrzeba ciągłego monitorowania lub
automatycznego wykrywania wycieków w newralgicznych obszarach?
Dzięki kamerom termowizyjnym, takim jak G300a, G300pt i A6604, można
nieprzerwanie monitorować ważne gazociągi i instalacje w odległych lub
trudno dostępnych strefach. Widać od razu, czy dochodzi do niebezpiecznych
i kosztownych wycieków gazu. Monitorowanie odbywa się z bezpiecznej odległości
i nie trzeba wysyłać techników do potencjalnie niebezpiecznych obszarów.

G300A, G300PT I A6604 TO KAMERY IDEALNE DO NASTĘPUJĄCYCH
MIEJSC:
• Platformy wiertnicze

• Odwierty o dużej wartości

• Przetwórnie gazu ziemnego

• Magazyny i zbiorniki podziemne

• Zakłady generacji biogazu

• Newralgiczne skrzyżowania rurociągów

• Obiekty petrochemiczne

POMOCNE AKCESORIA
ELASTYCZNE SYSTEMY DO SZEROKIEJ
GAMY ZASTOSOWAŃ
Żaden inny producent kamer termowizyjnych nie
oferuje równie bogatego asortymentu akcesoriów, co
FLIR Systems. Setki dostępnych akcesoriów umożliwiają
dostosowanie kamer do szerokiego zakresu zastosowań
obrazowania i pomiarów. Od kompleksowego asortymentu
obiektywów, poprzez ekrany LCD, do urządzeń do
zdalnego sterowania – dostępne są wszystkie elementy
dostosowujące kamery do specyficznych potrzeb naszych
klientów.
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CZYNNIKI CHŁODNICZE

GF304

FLIR

FLIR GF304 wykrywa wycieki gazu chłodniczego
bez konieczności przerywania pracy lub odstawienia
instalacji. Większość stosowanych obecnie czynników
chłodniczych zawiera związki fluoroorganiczne.
Nie uszkadzają one warstwy ozonowej, ale niektóre
mieszanki zawierają lotne związki organiczne (VOC).
Czynników chłodniczych używa się w różnego rodzaju
instalacjach, m.in. w produkcji żywności,
przechowywaniu leków, klimatyzacji.

GF304 WYKRYWA NASTĘPUJĄCE GAZY
CHŁODNICZE:
• R22

• R245fa

• R417A

• R125

• R404A

• R422A

• R134A

• R407C

• R507A

• R143A

• R410A

KAMERY GF304 SĄ IDEALNE DO
NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ:
• Produkcja, magazynowanie i sprzedaż detaliczna
żywności
• Produkcja i naprawa pojazdów
• Klimatyzacja
• Produkcja, transport i magazynowanie wyrobów
farmaceutycznych

HEKSAFLUOREK SIARKI
I AMONIAK

GF306

FLIR

FLIR GF306 wykrywa heksafluorek siarki (SF6 ) –
stosowany do izolacji wysokonapięciowych
wyłączników nadprądowych – a także amoniak
bezwodny (NH 3), stosowany jako przemysłowy
czynnik chłodniczy i nawóz. SF6 to silnie działający
gaz cieplarniany. Jego potencjał wpływu na globalne
ocieplenie jest 22 000 razy większy niż CO2 w okresie
100 lat. Dzięki wykrywaniu i usuwaniu wycieków SF6
producenci energii unikają kosztownych uszkodzeń
wyłączników nadprądowych, a jednocześnie chronią
środowisko.

GF306 WYKRYWA NASTĘPUJĄCE GAZY:
• Kwas octowy

• Hydrazyna

• Chlorek acetylu

• Metylosilan

• Bromek allilu

• Metyloetyloketon (MEK)

• Chlorek allilu

• Metylowinyloketon

• Fluorek allilu

• Akroleina

• Amoniak bezwodny

• Propen

• Bromometan

• Heksafluorek siarki

• Dwutlenek chloru

• Tetrahydrofuran

• Cyjanoakrylan etylu (klej
Super Glue)

• Trichloroetylen

• Etylen

• Chlorek winylu

• Freon-12
• Furan

• Fluorek uranylu
• Cyjanek winylu
• Eter winylu

KAMERY GF306 SĄ IDEALNE DO
NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ:
• Sektor użyteczności publicznej (media)
• Przetwarzanie amoniaku
• Przemysłowe systemy chłodzenia

SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI – OBRAZ
TERMOWIZYJNY

TRYB WYSOKIEJ CZUŁOŚCI

TYPOWY WYCIEK Z INSTALACJI SF 6

SF6 ULATNIAJĄCY SIĘ Z WYŁĄCZNIKA
NADPRĄDOWEGO
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METAN I WĘGLOWODORY
NOWOŚĆ! FLIR

GFx320 I FLIRGF320

GFx320 i GF320 wykrywają emisje metanu z instalacji
produkcyjnych, transportowych i eksploatacyjnych
ropy i gazu ziemnego. Umożliwiają badanie dużych
obszarów nawet dziewięciokrotnie szybciej niż
z wykorzystaniem tradycyjnych detektorów. Te
kamery umożliwiają również wysoce dokładne
pomiary temperatury. Inspektorzy mogą oceniać
i wzmacniać kontrast termiczny między obłokem
gazu i otoczeniem.

GFx320/GF320 WYKRYWAJĄ PONAD
400 GAZÓW, M.IN.:
• Metan

• 1-Penten

• Toluen

• Metanol

• Izopren

• Oktan

• Propan

• Butan

• Heptan

• Benzen

• Etylobenzen

• Ksylen

• Etan

• Metyloetyloketon

• Etylen

• Etanol
• Pentan

• Terminale przesyłowe skroplonego gazu ziemnego
• Głowice odwiertów i przetwórnie gazu ziemnego

FLIR GFx320 umożliwia szybkie wykrywanie
i wizualizację emisji niezorganizowanych gazu
ziemnego, a jednocześnie zachowuje
bezpieczeństwo w niebezpiecznych lokalizacjach.
Ta iskrobezpieczna kamera do optycznego
obrazowania gazu uzyskała przyznany przez
podmiot zewnętrzny certyfikat potwierdzający
możliwość stosowania w obszarach
bezpieczeństwa Strefy II ATEX. Przetestowano
i potwierdzono zgodność kamery GFx320
z poziomami czułości zdefiniowanymi w normie
dotyczącej metanu OOOOa amerykańskiej Agencji
Ochrony Środowiska (EPA). Urządzenie spełnia
wymagania w zakresie raportowania poprzez
oznaczanie każdego nagrania danymi GPS. Szybkie
znajdowanie i usuwanie wycieków pozwala firmie
chronić środowisko, unikać strat produktów i kar
finansowych.

• Metyloizobutyloketon

• Platformy wiertnicze
• Rafinerie ropy naftowej

ISKROBEZPIECZEŃSTWO

• Propylen

GFX320 I GF320 SĄ IDEALNE DO
NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ:

• Heksan

• Sprężarkownie
• Biogazownie i bioelektrownie

GFX320: ZGODNOŚĆ STREFY
BEZPIECZEŃSTWA
Na platformach wiertniczych, przy odwiertach
i w rafineriach zwykle istnieje ryzyko gromadzenia się
gazu i jego zapłonu wywołanego przez zabłąkaną iskrę
lub gorącą powierzchnię. Praca w takich obszarach –
o ile jest w ogóle możliwa – wymaga specjalnej odzieży
i wyposażenia.
Pracownicy branży petrochemicznej od dawna poszukiwali
rozwiązania do wykrywania gazu, takiego jak GFx320,
ponieważ wykonanie iskrobezpieczne pozwala na bezpieczną
pracę i skupienie się na właściwych zadaniach.
GFx320 ma następujące certyfikaty:
ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Klasa 1 Grupa 2
CSA 22.2 Nr 213, Klasa 1 Grupa 2

OTWARTY CIŚNIENIOWY ZAWÓR NADMIAROWY
NA ZBIORNIKU

WYCIEK GAZU ZIEMNEGO PRZY ZAWORZE
SPRĘŻARKI

WYCIEK METANU W ZAKŁADZIE
PRZETWÓRSTWA GAZU ZIEMNEGO
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DWUTLENEK WĘGLA

GF343

FLIR

GF343 umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie
wycieków CO 2. Nie ma znaczenia, czy gaz
powstaje w procesie produkcji, stanowi część
programu intensywnego wydobycia ropy naftowej,
czy służy jako gaz śledzący w wodorze. CO 2 to
podstawowy gaz cieplarniany. Jest emitowany nie
tylko w wyniku spalania paliw kopalnych. Pochodzi
też z procesów przemysłowych, przetwórstwa ropy
naftowej i zakładów produkcyjnych. Niezawodne
bezkontaktowe wykrywanie CO 2 umożliwia
sprawdzanie sprzętu w zakładach bez wyłączania
go z eksploatacji i bez nieplanowanych przestojów.
Pozwala utrzymać bezpieczeństwo ruchu, podczas
transformacji do rozwiązań wychwytywania
i składowania dwutlenku węgla.

KAMERY GF343 SĄ IDEALNE DO
NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ:
• Programy intensywnego wydobycia ropy naftowej
• Generatory prądu chłodzone wodorem
• Systemy wychwytywania dwutlenku węgla
• Producenci etanolu
• Testowanie szczelności instalacji przemysłowych

TLENEK WĘGLA

GF346

FLIR

FLIR GF346 pokazuje emisje niewidocznego,
bezzapachowego tlenku węgla (CO) z bezpiecznej
odległości. CO wydostający się z kominów lub
przewodów wentylacyjnych może stanowić
śmiertelne zagrożenie, zwłaszcza gdy zgromadzi
się w zamkniętym pomieszczeniu. GF346 może
szybko skanować duże obszary i wskazywać nawet
niewielkie wycieki z odległości kilku metrów.
Zwiększa to bezpieczeństwo pracowników i chroni
środowisko.

GF346 WYKRYWA TLENEK WĘGLA
I NASTĘPUJĄCE GAZY:
• Acetonitryl

• Etenon

• Cyjanek acetylu

• Tiocyjanian etylu

KAMERY GF346 SĄ IDEALNE DO
NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ:

• Arsyna

• Wodorek germanu

• Izocyjanian bromu

• Izocyjanian heksylu

• Przemysł stalowy

• Izocyjanian butylu

• Keten

• Masowa produkcja związków chemicznych

• Izocyjanian chloru

• Tiocyjanian metylu

• Systemy pakowania

• Chlorodimetylosilan

• Tlenek azotu

• Przemysł petrochemiczny

• Bromek cyjanu

• Silan

• Dichlorometylosilan

LOKALIZOWANIE TRUDNYCH DO WYKRYCIA
WYCIEKÓW CO2

WIDAĆ WIĘCEJ DZIĘKI TRYBOWI WYSOKIEJ
CZUŁOŚCI (HSM)

NIESZCZELNY KOŁNIERZ

EMISJA Z WIELKIEGO PIECA
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DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ!
Specyfikacja obrazowania
Podstawowy wykrywany gaz
Typ detektora
Zakres widmowy

GFx320

GF320

Metan (CH4)

Metan (CH4)

Chłodzony InSb

Chłodzony InSb

3,2 – 3,4 µm

3,2 – 3,4 µm

Rozdzielczość
Łączna liczba pikseli
Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w lokalizacjach
niebezpiecznych

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Klasa 1 Grupa 2
CSA 22.2 Nr 213, Klasa 1 Grupa 2

Czułość termiczna
Dokładność
Zakres temperatur
Obiektywy

od -20°C do 350°C
14,5° (38 mm), 24° (23 mm)

Zoom
Ostrość obrazu
Kolorowy wyświetlacz LCD
Nastawny wizjer
Kamera wideo z lampą
Punktowy celownik laserowy
Wyjście wideo

Analiza
Punkty pomiarowe
Obszary pomiarowe
Profile
Delta T

Adnotacje
GPS

Zapisywanie plików
Pomiarowe obrazy JPEG
Pomiarowe wideo termowizyjne
Nagrywanie MPEG
*GF343 nie jest skalibrowana w celu pomiaru temperatury.

Ręczna

Standard: 24° × 18°;
Opcjonalnie: 14,5°, 6°

GF304

GF306

GF343

GF346

Czynniki chłodnicze

Heksafluorek siarki (SF6 ) /
Amoniak (NH 3)

Dwutlenek węgla (CO2)

Tlenek węgla (CO)

Chłodzony QWIP

Chłodzony QWIP

Chłodzony InSb

Chłodzony InSb

8,0 – 8,6 µm

10,3 – 10,7 µm

4,0 – 4,4 µm

4,52 – 4,67 µm

320 x 240
76 800

<15 mK przy 30°C
±1°C dla zakresu temperatur od 0°C do 100°C lub
±2% odczytu dla zakresu temperatur >100°C*
od -20°C do 250°C

od -40°C do 500°C

Bez kalibracji w celu pomiaru
temperatury

od -20°C do 300°C

Standard: 24° × 18°;
Opcjonalnie: 14,5°

Standard: 14,5° × 10,8°;
Opcjonalnie: 24°

Standard: 24° × 18°;
Opcjonalnie: 14,5°

Standard: 24° × 18°;
Opcjonalnie: 14,5°, 6°

Ciągły zoom cyfrowy 1-8x
Automatyczna i ręczna
4,3", 800 x 480 pikseli
Uchylny OLED, 800 x 480 pikseli
3,2 MP
Aktywowany odrębnym przyciskiem
HDMI

10*
5 (min./maks./śr.)*
5 (min./maks./śr.)*
Różnica temperatur między funkcjami pomiarowymi
lub temperaturą odniesienia*

Koordynaty automatycznie dodawane do obrazów

z 14-bitowymi danymi pomiarowymi
15 Hz bezpośrednio na kartę pamięci
RTP/MPEG4
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OPROGRAMOWANIE FLIR
TOOLS MOBILE
SZYBKIE IMPORTOWANIE, PRZETWARZANIE
I UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZA POMOCĄ
BEZPŁATNEJ APLIKACJI
Jesteś w terenie i potrzebujesz od razu przekazać
komuś informacje? Wystarczy użyć aplikacji FLIR
Tools Mobile dla systemów Apple® i Android™. Połącz
smartfon lub tablet z kamerą serii GF i użyj aplikacji, aby
przesyłać wideo z kamery, wyznaczać więcej punktów
pomiarowych, dodawać tekst, zmieniać palety,
wpisywać notatki i generować raporty w formacie
PDF. Od razu wysyłaj wideo i wyniki badań przez
e-mail kolegom i klientom. Wysyłaj na konta Dropbox
lub Box.com lub za pomocą aplikacji wyświetlaj
obrazy na miejscu u klienta, aby pokazywać je
wszystkim, którzy muszą je od razu zobaczyć.
FLIR Tools Mobile umożliwia też transmisję na żywo
z kamery serii GF, a także zdalne sterowanie jej
funkcjami, m.in. ostrością obrazu, poziomem,
zakresem i innymi trybami.
Ta funkcjonalność szczególnie dobrze się sprawdza,
gdy trzeba ze względów bezpieczeństwa lub potrzeb
monitoringu ustawić kamerę i od niej odejść lub aby
udostępniać obrazy na żywo innym osobom.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
• Bezprzewodowy import obrazów z karty SD w kamerze
• Transmisja strumieniowa wideo na żywo.
• Zdalne sterowanie oraz rejestracja zdjęć i wideo
• Analizowanie i dostrajanie obrazów pomiarowych oraz pomiary
temperatur.
• Tworzenie raportów w formacie PDF z tekstami i własnymi
znakami graficznymi
• Udostępnianie zdjęć i raportów przez e-mail, Box.com lub Dropbox

OPTYCZNE OBRAZOWANIE GAZÓW:

PROFESJONALNY PRZEWODNIK
ZOBACZ, JAK DZIAŁA OPTYCZNE OBRAZOWANIE
GAZÓW, ZAPOZNAJ SIĘ Z ANALIZAMI REALNYCH
PRZYPADKÓW I O WIELE WIĘCEJ
Poszerz wiedzę na temat technologii OGI i o tym, jak może ci ona
pomóc w znajdowaniu i usuwaniu wycieków gazu. Te i inne informacje
znajdziesz w pełnej interesujących materiałów instrukcji iBook, Optical
Gas Imaging: The Professional Guide (Optyczne obrazowanie gazów –
Profesjonalny przewodnik). Ten przewodnik zawiera bogate informacje
na temat OGI i termowizji. Treści są podane w postaci objaśnień
technicznych, materiałów wideo i animacji. Profesjonalne porady
pozwolą ci zmaksymalizować poziom wykorzystania badań OGI
i pokażą, w jaki sposób w różnych branżach wykorzystuje się kamery
OGI, aby oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.
Pobierz iBook ze strony www.flir.eu/OGI

TERMOWIZYJNE CENTRUM
SZKOLENIOWE (INFRARED
TRAINING CENTER)

NAJWYŻSZEJ KLASY ŹRÓDŁO EDUKACJI
I SZKOLEŃ UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE
KAMER TERMOWIZYJNYCH

Nasi klienci to profesjonaliści, którzy dążą do tego, aby swoją branżę
poznać na wylot. Dlatego właśnie chcą wydobyć ze swojej kamery
serii GF wszystko, co najlepsze.
Kamery FLIR są łatwe w obsłudze i intuicyjne, ale tylko profesjonalne
szkolenie da ich użytkownikom wiedzę i umiejętności pozwalające na
wykorzystanie inwestycji do maksimum. Certyfikat Termowizyjnego
Centrum Szkoleniowego (ITC) stanowi potwierdzenie, że jego
posiadacz jest ekspertem w dziedzinie obsługi kamery i interpretacji
pochodzących z niej informacji termowizyjnych.
W trakcie trzydniowego kursu certyfikacyjnego OGI ITC uczestnicy uczą
się, jak konfigurować i obsługiwać kamery FLIR serii GF. Dowiadują
się, jakie gazy są rozpoznawane i jak warunki otoczenia wpływają na
jakość wykrywania wycieków gazu. Ponadto zdobywają 2 punkty za
dokształcanie zawodowe IACET CEU. Szkolenie obejmuje zarówno
zajęcia teoretyczne, jak i laboratoria. Omawiane są podstawowe
procedury kontroli, wymagania w zakresie zezwoleń, praktyki
bezpieczeństwa itp.

PEŁNE OPISY KURSÓW, AKTUALNE HARMONOGRAMY
I INNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ITC POD
ADRESEM WWW.INFRAREDTRAININGCENTER.EU

CO ZAPEWNIAJĄ KURSY ITC:
• Wiodące w branży, wysokiej jakości interaktywne
instrukcje
• Wysoce wykwalifikowani międzynarodowi
instruktorzy
• Rozbudowane laboratoria praktyczne
• Certyfikat ISO 9001
• Opcjonalne kursy szkoleniowe online

INNE KURSY ITC OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE
ZAGADNIENIA:
• Podstawy termografii
• Ogólny elementarz termografii
• Poziom I, Poziom II i Poziom III termografii
• Kontrola termowizyjna instalacji elektrycznych
• Kontrola termowizyjna systemów mechanicznych
W zajęciach można uczestniczyć w naszym centrum
szkoleniowym, lokalnie w jednej z naszych placówek
regionalnych, a także na miejscu u klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.FLIR.EU/OGI

O FIRMIE FLIR
ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI
I SPRZEDAŻY SYSTEMÓW TERMOWIZJI
Nie wszystkie kamery termowizyjne są wytwarzane w taki sam sposób, ponieważ
producenci kamer termowizyjnych są różni. FLIR Systems, Inc. wyróżnia się spośród reszty.
FLIR to największa na świecie firma oferująca dostępne w handlu produkty termowizyjne.
Przedsiębiorstwo ma ponad 50 lat doświadczenia w dziedzinie opracowywania i integracji
wysokowydajnych kamer termowizyjnych i dysponuje znajomością specjalistycznych technologii
na poziomie nieosiągalnym dla innych. Produkty FLIR są w użyciu każdego dnia: ratują
ludzkie życie, chronią oddziały wojskowe i pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa obiektów.
Są również dostępne kamery FLIR do użytku osobistego, na łodzi, w samochodzie, a nawet
w domowym systemie zabezpieczeń domu. Innowacje FLIR, które stosuje się w kamerach
serii GF, funkcjonują także w systemach wykrywania pieszych w samochodach Audi i BMW.
Również miłośnicy polowań i innych rodzajów aktywności na świeżym powietrzu znajdą
w ofercie FLIR przydatne, niedrogie urządzenia. Może nie wszyscy kojarzą nazwę FLIR,
ale z pewnością od lat 60. XX wieku każdy się zetknął z naszymi produktami.
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