
QL320 para  
FLIR GFx320/GF320

Sistema de Geração Quantitativa de Imagens Ópticas de Gás

O QL320 da Providence Photonics é um sistema de geração quantitativa de 
imagens ópticas de gás (OGI) criado especificamente para ser usado com as 
câmeras FLIR GFx320 e FLIR GF320 OGI. Este sistema permite aos inspetores 
medir as taxas de vazamento de metano e outros hidrocarbonetos, eliminando a 
necessidade de amostragem secundária com um analisador de vapores tóxicos 
ou uma ferramenta semelhante. Diferentemente dos sistemas de medição 
tradicionais, o QL320 não precisa estar próximo do gás para fazer a medição 
das taxas de emissão; por isso, é uma solução segura para quantificar os 
vazamentos de gás.

Quantificação de Gás com Resultados Imediatos
Simplifica a visualização e medição de emissões de gás

• Determine as taxas de vazamento por massa (lb/h ou g/h) ou por volume (cc/
min ou l/min) da maioria dos hidrocarbonetos

• Meça a dimensão das emissões fugitivas a partir de uma distância segura, tão 
longe quanto 100 pés (30 m)

• Destaque as colunas de gás com cor para visibilidade aprimorada

Garantia de Leituras e Relatórios Eficientes
O QL320 incorpora as ferramentas necessárias para obter leituras 
quantificáveis

• Valide a inspeção de vazamentos e determine a adequação das condições 
existentes com uma ferramenta de verificação de delta de temperatura    

• Sincronize facilmente com várias ópticas e faixas de temperatura 

• A criação de relatórios no terreno inclui o arquivamento de medições, vídeo 
colorido e imagem em bruto e dados respectivos para análise e pós-
processamento 

Design Robusto para Ambientes Industriais
O sistema baseado em tablet é robusto o suficiente para ser usado em 
campos de gás, refinarias ou outros ambientes industriais

• O tablet com tela sensível ao toque incluído é resistente à poeira e 
impermeável (certificação IP65)

• Pode se conectar facilmente à FLIR GFx320 e FLIR GF320 sem que sejam 
necessárias modificações nas câmeras 

• A tela apresenta um alto contraste que facilita a leitura, mesmo em condições 
de muito brilho

Principais Características:
• Quantifica taxas de vazamento por massa ou volume 

• Criado especificamente para as câmeras FLIR GFx320/GF320

• Inclui o destaque de colunas e a verificação de delta de temperatura

• Tablet com tela sensível ao toque robusto e de leitura fácil sob a luz do sol

• Não são necessárias modificações na câmera nem acessórios adicionais

• Use a calibração de fábrica ou calibre a unidade no terreno

Quantifica gás, como o que está vazando desta válvula da 
cabeça do poço a 0,59 lb/h

O QL320 robusto se conecta facilmente com as câmeras de 
imagens ópticas de gás FLIR GFx320/GF320

Permite quantificar a maioria dos hidrocarbonetos comuns a 
uma distância segura

www.flir.com/leakquantification
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Especificações

Sistema QL320
Câmeras 
Compatíveis

FLIR GFx320, FLIR GF320

Gases Detectados Metano, maioria dos hidrocarbonetos*

Hardware
Tablet Panasonic Toughpad FZ-G1

Visor 10.1 in (26 cm), 1920 x 1200 WUXGA, luz de fundo LED

Tela sensível ao 
toque

Multitoque de 10 pontos compatível com o uso de luvas + indicador 
numérico

Entrada Teclado QWERTY na tela, caneta stylus eletrônica à prova d’água

Medição
Modos Taxas de vazamento por massa (lb/h ou g/h), taxas de vazamento 

por volume (cc/min ou l/min)

Ferramentas Verificação de delta de temperatura, destaque das colunas com cor 
na tela, gravação em lote, calibração de gás no terreno 

Dados Adicionais
Tipo de Bateria Bateria recarregável de íons de lítio

Durabilidade Certificação MIL-STD-810G, design vedado resistente a todos os 
climas com certificação IP65

Peso/Dimensões 3 lbs (1,3 kg) / 10.6 x 7.4 x 0.8 in (27 x 19 x 2 cm)

Conteúdo da Caixa Tablet, software, cabo USB 2.0, carregador, bolsa para transporte

* Consulte Providence Photonics para obter uma lista com mais de 400 gases testados.

Cálculo do fator de resposta

A qualidade com que o QL320 quantifica um composto de gás 
específico varia em função da sensibilidade da câmera com 
relação a esse gás. Isso pode ser medido em relação a um 
composto de referência, com o valor resultante chamado de 
Fator de Resposta (RF).

Por exemplo, digamos que um valor de RF para o benzeno 
seja 0,755 em relação ao propano (valor do propano = 1,000). 
Isto significa que quando uma câmera FLIR GF320 visualiza 
o benzeno, a imagem tem 75% da qualidade da imagem do 
propano. Um valor de RF abaixo de 1,0 significa  
uma imagem potencialmente mais fraca, e um valor de RF 
acima de 1,0 significa uma imagem mais forte (por exemplo, 
um RF de 1,75 significa que a imagem é 75% mais forte).

A Providence Photonics fornece uma calculadora de RF gratuita 
para determinar como as câmeras FLIR OGI veem gases 
específicos em http://rfcalc.providencephotonics.com.    


