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Câmera Termográfi ca 
Portátil para detecção de 
emissões fugitivas de metano, 
hidrocarbonetos e VOCs

FLIRGFx320 
™



Com o aumento de regulamentações no 
mundo inteiro, produtores de óleo e gás 
estão buscando formas para detectar 
vazamentos com mais rapidez e eliminá-
los antes que se transformem em multas 
altíssimas. 

Os inspetores, equipados com uma câmera que possui 

certi� cação intrinsecamente segura e que é capaz de visualizar 

até as concentrações mais baixas de metano, hidrocarbonetos e 

compostos orgânicos voláteis (VOC), podem trabalhar e encontrar 

vazamentos até 9 vezes mais rápido se comparado com os métodos 

tradicionais de detecção de fuga de gás. O certi� cado de segurança 

de terceiro permite que os inspetores trabalhem com con� ança, 

sabendo que mesmo se a área for de risco, eles podem entrar com 

as câmeras nesta área. Ao encontrar vazamentos de gás e corrigí-los 

com rapidez, a sua empresa consegue proteger o meio ambiente, 

evitar perda de produtos e o alto custo de multas ambientais.

Principais Características
Certi� cação Internacional

Com aprovação de entidades internacionais, a GFx320 intrinsecamente 

segura apresenta uma tecnologia inovadora para inspecionar áreas críticas 

mantendo sempre a segurança dos pro� ssionais.

Tecnologia comprovada para detecção de gás

A nova GFx320 foi projetada especialmente para visualizar emissões 

fugitivas de gás, impossíveis de serem vistas pelo olho humano, para que 

os inspetores não percam tempo inspecionando tubulações e conexões 

seguras e sem vazamentos. 

Cumpre com os Padrões de Sensibilidade

Com o potencial para detectar emissões fugitivas de gases de apenas 0,4 

g/hr, a nova GFx320 cumpre com os padrões de sensibilidade de� nidos 

na norma metano OOOOa pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (EPA). 

Acentua o Movimento da Fuga

O modo de alta sensibilidade (HSM) exclusivo da FLIR utiliza técnicas 

de processamento de vídeo patenteadas para obter uma detecção de 

vazamentos 5 vezes maior.

Temperatura Calibrada para Melhor Contraste

A nova GFx320 está calibrada para realizar medições de temperatura, ou 

seja, os usuários podem assegurar um ótimo ∆T entre o composto de gás 

e a cena ao fundo.

Design Ergonômico e Inovador

A nova GFx320 foi desenvolvida levando em conta os usuários do 

produto, e possui características ergonômicas como visor ocular ajustável, 

tela LCD articulável, e empunhadura giratória.

Robusta e Con� ável

O conjunto ótico emborrachado e a robusta caixa da GFx320 foram 

projetados para suportar o ambiente de trabalho em condições extremas.

CONHEÇA A NOVA 
FLIR GFx320

Vazamento de gás natural 
em válvula de compressão

Válvula de ventilação para 
descarga de pressão em

tanque de armazenamento Vazamento de metano em 
produção de gás natural



A GFx320 é ideal para:

• Plataformas offshore

• Terminais de distribuição de gás natural líquido 

• Re� narias de petróleo

• Poços de gás natural

• Estações de compressão

• Plantas procesadoras de gás natural

• Plantas de produção de energia e biogás

A GFx320 visualiza mais de 400 gases, incluindo:

Metano  Metanol Propano Benzeno
Etano  Propileno Etanol  Pentano
1-Penteno  Isopreno  Butano Etilbenzeno
MEK  MIBK Tolueno Octano
Heptano Xileno  Etileno Hexano

Em Conformidade com as Zonas de Segurança
Nas plataformas marítimas, poços e plantas de produção, sempre 
há o risco de ocorrer um incêndio quando o gás entra em contato 
com algo muito quente ou com alguma faísca dispersa. Atuar 
nestas áreas requer equipamento especial. 

A indústria de óleo e gás tem esperado muito tempo para uma 
solução de detecção de gás como a da GFx320, devido ao fato 
de ser projetada Instrisecamente Segura ela permite ao usuário 
trabalhar com con� ança e com foco no que está fazendo. A 
GFx320 otimiza o acesso para os inspetores, o que elimina 
potencialmente a necessidade de autorizações para realizar 
trabalhos à quente em áreas classi� cadas Zona 2/Classe 1, Div II, 
dependendo do protocolo de cada empresa. 

A GFx320 possui as certi� cações abaixo: 
ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisão 2
CSA 22.2 No. 213, Classe 1 Divisão 2
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 Modelo GFx320

Tipo de detector Antimoneto de Índio (InSb)

Faixa espectral 3,2 – 3,4 μm

Resolução IR (infravermelho) 320 x 240 pixels

Tamanho do detector 30 μm

Sensibilidade térmica/NETD <15 mK a 30°C (86°F)

Refrigeração do sensor Microrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)

Conformidade de uso em 
áreas classi� cadas (perigosas)

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

CSA 22.2 No. 213, Classe I Div 2

Eletrônica/Captação de Imagens
Modos da imagem imagem infravermelha, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)

Frequência da imagem 60 Hz

Alcance dinâmico 14-bit

Vídeo IR radiométrico 15 Hz direto no cartão de memória

Vídeo IR não radiométrico MPEG4 (até 60 min./vídeo) no cartão de memória

Vídeo visual MPEG4 (25 min./vídeo) no cartão memória

Imagem visual 3.2 MP da câmera digital integrada
Pode ser automaticamente associado com o vídeo IR não radiométrico correspondente

GPS Dados de localização armazenados con cada imagem

Medição
Faixa padrão de temperatura –20°C a 350°C (–4°F a 662°F)

Precisão ±1°C (±1.8°F) para o intervalo de temperatura (0°C a 100°C, 32°F a 212°F) ou ±2% 
de leitura em um intervalo de temperatura (>100°C, >212°F)

Ótica
Abertura f/1.5

Lentes � xas disponíveis 14.5° (38 mm), 24° (23 mm)

Foco Manual

Apresentação da Imagem
Display na câmera Tela LCD formato wide 800 x 480 píxeis 

Visor óptico ajustável OLED 800 × 480 píxeis OLED

Ajuste Automático da Imagem Contínuo/manual; linear ou baseado no histograma

Análise da Imagem 10 pontos de medição, 5 áreas com máx./mín./média, per� l, diferença de 
temperaturas delta, correções de medição & emissividade

Paletas de cores Ferro, Cinza, Arco-íris, Ártico, Lava, Arco-íris HC

Zoom zoom digital, contínuo 1-8x

Informações Gerais
Faixa de temperatura de operação –20°C a 50°C (–4°F a 122°F)
Faixa de temperatura ambiente -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) (Certi� cado para atmosferas explosivas)
Faixa de temp. de armazanamento –30°C a 60°C (–22°F a 140°F)

Proteção IP 54 (IEC 60529)

Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)

Alimentação Adaptador CA 90-260 VAC, 50/60 Hz ou 12 VCC a partir de um veículo

Tipo de bateria Bateria de íons de lítio (Li-ion) recarregável

Montagem Padrão, ¼”-20

Especifi cações

Para consultar as especi� cações mais atualizadas, visite www.support.� ir.com

FLIR GFx320

A forma mais rápida 
e segura para 
detectar vazamentos 
invisíveis de Metano, 
Hidrocarbonetos, e VOC 
(Compostos Orgânicos 
Voláteis)
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O equipamento aqui descrito pode requerer autorização do Governo dos Estados Unidos da América para fi ns de exportação. Qualquer controvérsia à lei america 
é proibida. Imagens com fi ns ilustrativos. As especifi cações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. ©2017 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados. 
(confi rmar e incluir o código ISO Brasil)


