
OPTYCZNE OBRAZOWANIE GAZU
W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Wyposaż każdą lokalizację w jedną lub więcej 
kamer GF77 z wiodącymi w branży funkcjami

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Lokalizuj wycieki gazu i wykonuj inspekcje 
termiczne za pomocą jednej kamery

• Popraw kontrast wykrywania gazu dzięki 1-dno 
dotykowemu, automatycznemu dostrojeniu 
obrazu 

• Zwiększ wykrywalność wycieków poprzez 
aktywację opatentowanego przez FLIR trybu 
wysokiej czułości (HSM)

• Precyzyjne rozróżniaj docelowy obszar badań 
dzięki ostrości opartej o dalmierz laserowy

• Wykorzystaj dane z wbudowanego narzędzia do 
pomiaru powierzchni, aby obliczyć poziom i 
objętość zbiornika

• Wizualizuj CH4, SF6, NH3 i C2H4 w różnych 
długościach fal dzięki uniwersalnej konstrukcji 
obiektywów i sprawdzaj krytyczne komponenty 
za pomocą wbudowanej kamery termowizyjnej

• Skanuj emisje z bezpiecznej odległości i śledź je 
do źródła, aby natychmiast rozpocząć naprawę

• Dokładne pomiary temperatury we wszystkich 
środowiskach od -20° C do 500° C
z dokładnością ± 3° C lub 3%  

• Przełącz się na wizjer w jasnym, 
nasłonecznionym miejscu, aby zapewnić 
optymalny obraz

BŁYSKAWICZNE INSPEKCJE
I RAPORTOWANIE
Pracuj łatwiej dzięki ergonomicznej obudowie, 
funkcjom szybkiego raportowania i narzędziom do 
organizowania wyników w terenie

• Zaplanuj trasy i usprawnij przepływ inspekcji za 
pomocą opcjonalnego dodatu do programu FLIR 
Thermal Studio Pro i FLIR Route Creator*

• Automatycznie oznacz, danymi geolokalizacyjnymi 
ułatwiające identyfikację, każdy plik obrazu za 
pomocą GPS

• Łącz się natychmiast przez Wi-Fi z urządzeniami 
mobilnymi w celu przesyłania danych i raportowania

*Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji dotyczącej 
kompatybilnego oprogramowania na drugiej stronie

FLIR GF77 to przełomowa, niechłodzona kamera termowizyjna 
do wizualizacji wycieków gazowych z opcjami wymiennych 
obiektywów, które wykrywają metan (CH4), sześciofluorek 
siarki (SF6), etylen (C2H4), amoniak (NH3) i inne emisje gazów. 
Dzięki możliwościom wykrywania gazu i pomiaru temperatury, 
GF77 jest idealnym narzędziem inspekcyjnym dla zakładów 
energetycznych, firm związanych z ropą naftową i gazem 
ziemnym, zakładów chemicznych / produkcyjnych, przemysłu 
spożywczego i rolniczego oraz służb ratowniczych. Kamera ta 
oferuje niezrównaną wszechstronność, a także ulepszoną 
wizualizację emisji gazów i możliwość wykonywania inspekcje 
termowizyjnych. Oparty o nagrodzoną konstrukcję serii T,FLIR 
GF77 oferuje, 4-calowy ekran dotykowy LCD, gwarantujący 
super jakość obrazu, obracany o 180 ° blok optyczny i okular 
zapewniający wygodę pracy w bezpośrednim świetle 
słonecznym. To niedrogie rozwiązanie oferuje korzyści 
wynikające z możliwości przeprowadzania pomiarów 
termograficznych i elastyczności wykrywania szerokiego 
zakresu gazów poprzez prostą wymianę obiektywów.

www.flir.com/GF77
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Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne specyfikacje można znaleźć na stronie www.flir.com

Obiektyw standard (LR) Obiektyw tele (HR)  
Obraz i dane optyczne
Wykrywane gazy Metan, podtlenek azotu, propan, 

dwutlenek siarki, R-134a i R-152a
Sześciofluorek siarki, amoniak, 
etylen

Zakres spektralny obiektywu 7 do 8.5 µm 9.5 do 12 µm

Czułość detekcji (NECL) CH4: <100 ppm x m
N2O: <75 ppm x m
C3H8: <400 ppm x m
SO2: <30 ppm x m
R-134a: <20 ppm x m
R-152a: <100 ppm x m

(ΔT = 10°C, odległość = 1 m)

SF6: <1 ppm x m
C2H4: <20 ppm x m
NH3: <20 ppm x m

(ΔT = 10°C, odległość = 1 m)

Rozdzielczość detektora 320 × 240 (76,800 pikseli)

Czułość termiczna (NETD) Obiektyw 25° <25 mK w 30°C (86°F)
Obiektyw 6°  <40 mK w 30°C (86°F)

UltraMax® (super-rozdzielczość) Tak

Pole widzenia (FOV) Obiektyw 25°:   25° x 19°
Obiektyw  6°:   6.4° x 4.9°

Ogniskowa Obiektyw 25°: 18 mm (0.71 in)
Obiektyw 6°:   74 mm (2.9 in)

f/number Obiektyw 25°:  1.04
Obiektyw 6°:    1.35

Ustawianie ostrości Ciągłe na bazie dalmierza, auto  (dalmierz lub kontrast), ręczne

Minimalna odległość ostrego 
obrazu

Obiektyw 25°:  0.3 m (0.98 ft)
Obiektyw  6°:  5 m (16.4 ft)

Minimalna odległość 
ostrego obrazu z MSX®

Obiektyw 25°:  0.65 m (2.1 ft)
Obiektyw  6°:  nie dotyczy

Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) Obiektyw 25°:  1.4 mrad/piksel
Obiektyw  6°:  0.36 mrad/piksel

Identyfikacja obiektywu Automatyczna

Powiększenie cyfrowe 1-6x ciągłe

Typ detektora / pitch Niechłodzony mikrobolometr / 25 µm

Pomiar i Analiza
Zakresy pomiarowe
i dokładność

Zakres -20 do 70°C
(-4 to 158°F): ±3°C (±5.4°F)

Zakres -20 do 70°C
(-4 to 158°F): ±2°C (±3.6°F)

Zakres 0 do 250°C (32 to 482°F):
• 0 do 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.4°F)
• 100 do 250°C (212 to 482°F): ±3%

Zakres 100 do 500°C (212 to 932°F): ±3%
Dla temperatury otoczenia 15 do 35°C (59 to 95°F)

Punkt i obszar pomiarowy Po 3 w trybie na żywo

Ustawienia pomiarów Brak pomiaru, punkt środkowy, punkt gorący / zimny, ustawienie 
wstępne użytkownika 1 i/lub 2

Prezentacja Obrazu i Częstotliwość

Częstotliwość 30 Hz

Wyświetlacz 4”, 640 × 480 pikseli (VGA) dotykowy LCD z auto-rotacją

Kamera cyfrowa 5 MP z wbudowanymi lampami LED 

Palety kolorów Żelaza, Szarości, Tęczy, Arktyczna, Lawa, Tęcza HC

Tryby zobrazowania Podczerwień, Foto, MSX, Obraz w obrazie (PiP), galeria

Dostrojenie obrazu Automatyczne, Automatyczne maksimum, Automatyczne minimum, 
Tryb wysokiej czułości (HSM), ręczne, 1-dotykowy poziom / zakres

Komentarze do obrazu Głosowy, tekstowy, szkic obrazu (tylko IR), szkic (z ekranu dotykowego), GPS 
Automatyczne oznaczanie obrazów

Nagrywanie obrazu

Nośnik pamięci Wymienialna karta SD

Format pliku Standardowy JPEG, wbudowane dane pomiarowe . Tylko tryb IR

Opóźnienie czasowe (IR) 10 sekund do 24 godzin (IR)

Zdalne sterowanie Przez USB lub Wi-Fi podłączone do FLIR Thermal Studio

Rejestracja Wideo i Striming

Nagrywanie pomiarowego wideo IR Nagrywanie w czasie rzeczywistym (.csq)

Nagrywanie niepomiarowego 
wideo IR i Foto

H.264 na kartę pamięci

Przesył pomiarowego 
wideo IR

Skompresowane, przez UVC

Niepomiarowe wideo IR
i Foto

H.264, MPEG-4 przez Wi-Fi; MJPEG przez UVC lub Wi-Fi

Interfejsy komunikacyjne USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

Dodatkowa Specyfikacja

Bateria  litowo-jonowa, > 4 godziny w 25 °C (68 °F) przy typowym użytkowaniu

Zakres temperatur pracy -15°C do 50°C (5°F to 122°F)

Temperatury przechowywania -40°C do 70°C (-40 to 158°F)

Szok/ Wibracje
Ochrona obudowy

25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6) / IP54

Waga kamery z obiektywem
(wliczając baterię)

1.54 kg (3.4 lb) z obiektywem 25°  
1.77 kg (3.9 lb) z obiektywem  6° 

Wymiary kamery 
(Dł. x Szer. x Wys.)

Kamera z obiektywem 25° :
• obiektyw pionowo: 150.5 × 201.3 × 84.1 mm (5.9 × 7.9 × 3.3 in)
• obiektyw poziomo: 150.5 × 201.3 × 167.3 mm (5.9 × 7.9 × 6.6 in) 
Kamera z obiektywem 6°:
• obiektyw pionowo: 204.6 × 201.3 × 84.1 mm (8.1 × 7.9 × 3.3 in)
• obiektyw poziomo: 150.5 × 201.3 × 167.3 mm (5.9 × 7.9 × 6.6 in)

Zawartość opakowania

Kamera termowizyjna z obiektywem, zasilacz do ładowarki akumulatora, zasilacz 15 W / 3 A, drukowana 
dokumentacja, karta SD (8 GB), kabel USB 2.0 A na USB Type-C, przejściówka z USB Type-C na HDMI i PD, USB 
Kabel typu C do USB typu C (standard USB 2.0), pasek do osłony obiektywu, ściereczka do czyszczenia obiektywu, 
pasek na szyję, mała muszla oczna, bateria (2x), ładowarka, twardy futerał transportowy, przednia pokrywka 
obiektywu, przednia i tylna pokrywka obiektywu (tylko dla dodatkowych soczewek)

Opcjonalne, kompatybilne oprogramowanie

FLIR Thermal Studio Pro Zaawansowane oprogramowanie do analizy i raportowania 
- 12 miesięczna subskrypcja

FLIR Route Creator * Wtyczka FLIR Route Creator do FLIR Thermal Studio Pro. Umożliwia 
tworzenie i eksport tras inspekcji - 12-miesięczna subskrypcja

FLIR Inspection Route Wymagane do generowania tras inspekcji do FLIR Thermal Studio Pro
- Zakup jednorazowy

FLIR Inspection Route może być również używany niezależnie do 
generowania tras w formacie .xml w celu przesłania do istniejącego 
oprogramowania routingu.

* Musisz kupić FLIR Thermal Studio Pro i FLIR Inspection Route
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