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O sistema mais eficaz para monitoramento da 
segurança, controle de processo e qualidade.
As câmeras infravermelhas FLIR Série-A lhe 
garantem o poder de enxergar o que as outras 
tecnologias de monitoramento não podem.
Os profissionais mais preparados utilizam as câmeras infravermelhas FLIR Série-A 
para evitar falhas dispendiosas nos equipamentos, riscos de segurança, reduções 
da capacidade de produção e perdas financeiras.
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A maioria dos processos de fabricação envolve temperatura. Conseguir enxergar o 
calor significa evitar os problemas causados pela falta de uniformidade ou variações 
bruscas de temperatura. As câmeras infravermelhas FLIR Série-A lhe oferecem essa 
vantagem.

Estas câmeras levam à você as últimas novidades em imagem e comunicação 
necessárias para manter o seu processo funcionando de modo seguro e eficaz. Tanto 
para monitoramento contínuo como para aplicações discretas.

Projetadas para trabalhar em ambientes industriais agressivos, as câmeras FLIR 
Série-A proporcionam formas de conectividade as quais os integradores necessitam. 
Se você tiver encontrado um problema em seu processo de fabricação que pode ser 
resolvido através do monitoramento ou controle de temperatura, entre em contato 
conosco: nós temos a solução!

Série-A
Com uma grande variedade de funções e 
opcionais, as câmeras FLIR Série-A proporcionam 
a flexibilidade e o desempenho que você precisa 
para as aplicações de machine vision, automação 
e monitoramento de processo presentes nos 
ambientes industriais mais agressivos.

Imagem Standard e Alta-Resolução – Escolha entre as resoluções  
320 × 240 ou 640 × 480 para obter o detalhe da imagem e a 
precisão de temperatura que a sua aplicação exige
Taxas de Comunicação Variáveis – As câmeras FLIR Série-A 
possuem taxas de comunicação de até 60 Hz para eventos rápidos 
e medição precisa de temperatura
Múltiplas Conexões – Possuem comunicação Ethernet TCP/IP, 
GigE Vision, Vídeo Analógico & MPEG-4 streaming video, e podem 
ser incorporadas com protocolos EtherNet/IP & Modbus TCP para 
comunicação nativa com PLC ś.
Função Alarme com Máscara – A Série-A pode alertá-lo 
automaticamente sobre mudanças na temperatura, permitindo 
a criação de áreas customizadas de medição com máscara de 
imagem (selecione somente a parte relevante da imagem para a sua 
análise)
Alimentação via Cabo de Rede (Power over Ethernet) – PoE 
permite fornecer energia às câmeras da Série-A pelo mesmo cabo 
(rede Ethernet) que carrega os dados da câmera, permitindo utilizar 
menos cabos em sua instalação
Caixa Robusta – Ambientes internos ou externos; com frio, calor, 
ou umidade; incluindo ambientes Cl 1 Div 2.
Software – As câmeras da Série-A operam com o software FLIR 
(licença-gratuita) IR Monitor para monitoramento em tempo real 
e com programas de análise & aquisição de imagem de outras 
empresas como National Instruments, Matrox, Cognex e Rockwell. 
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Medição de Temperatura Quantitativa       
e Precisa
Imagens de calor qualitativas são úteis mas elas não trazem toda a 
informação que você precisa.

Os termopares podem medir a temperatura mas medem apenas um 
único ponto e não são muito precisos.

As câmeras infravermelhas FLIR Série-A operam com até 307.200 pontos 
de medição de temperatura calibrados, atualizados até 200 por segundo.

Quantitativa – As imagens infravermelhas da FLIR mostram mais do que as intensidades relativas 
de calor dentro da imagem: elas proporcionam medições de temperatura precisas e confiáveis 
Rápida – As câmeras infravermelhas FLIR Série-A fornecem resultados instantâneos e dados 
graváveis que podem ser analisados por computador em tempo real
Precisa –  +/-2% ou +/- 2°C

As imagens térmicas qualitativas apenas 
permitem saber qual parte desta placa 
está mais quente do que as outras 
partes. Elas não fornecem medições de 
temperatura, ou o quão rápido as mudanças 
de temperatura ocorrem, ou qualquer outro 
tipo de informação que você precisa para 
diagnosticar o problema precisamente.

Os termopares permitem medir um ponto 
de cada vez, mas seu contato com uma 
superfície quente faz com que haja perda de 
calor da superfície que está sendo medida. 
Utilizar termopares em grandes superfícies 
ou superfícies com muitos componentes a 
serem medidos não é um processo prático e 
consome muito tempo.

As câmeras infravermelhas FLIR Série-A 
oferecem dados de temperatura rápidos, 
precisos e quantitativos para até 307.200 
pontos individuais de medição. É possível 
capturar imagens estáticas e vídeos 
– juntamente com todos os dados de 
temperatura integrados – e analisar em 
tempo real, ou armazenar para uso futuro. 
Nenhuma outra tecnologia lhe dá este poder 
para ver, medir e analisar todos estes dados!



Epecificações Série-A
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Modelo A300 A310 A315 A615

Descrição O modelo A300 é uma solução acessível em medição de temperatura precisa 
para OEM (Original Equipment Manufacturer) baseado em uma solução 

PC. Com saída de vídeo composto, é também uma excelente escolha para 
aplicações de Automação nas quais é necessário vídeo analógico IR.

O modelo A310 é uma solução inteligente e acessível em medição de 
temperatura para quem precisa de análise programável e função alarme, bem 
como a comunicação autônoma por protocolos padrão. Com suporte integrado 
para se conectar a equipamentos de controle industrial como PLCs, a câmera 

FLIR A310 permite compartilhar análises, resultados de alarme e simples 
controle utilizando protocolos EtherNet/IP e Modbus TCP field bus.

A câmera FLIR A315 possui características e funções que fazem dela a 
escolha natural para uma aplicação que requer capacidade de análise Machine 
Vision. Suas principais características incluem compatibilidade à GigE Vision™ e 

GenICam™, o que a torna plug-play com plataformas de software como  
IMAQ Vision, VisionPro, Common Vision Blox, e Halcon.

A câmera FLIR A615 possui características e funções que fazem dela a escolha 
natural para uma aplicação que requer capacidade de análise Machine Vision, e 
também a mais alta resolução de uma câmera de 640 x 480. Suas principais 
características incluem cumprimento à GigE Vision™ e GenICam™, o que a torna 

plug-play com plataformas de software como  
IMAQ Vision, VisionPro, Common Vision Blox, e Halcon. 

Especificações da Imagem

Resolução 320 × 240 320 × 240 320 × 240 640 × 480

Total de Pixels 76.800 76.800 76.800 307.200

Pixel (Pitch) 25 µm 25 µm 25 µm 17 µm

Sensibilidade Térmica <0,05°C <0,05°C <0,05°C <0,05°C

Frequência da Imagem - Radiométrica 16-bit Radiometric @ 3 Hz 16-bit Radiometric @ 7-8 Hz 16-bit Radiometric @ 60 Hz 16-bit Radiometric @ 50 Hz (200 Hz Windowing)

Frequência da Imagem - NTSC e MPEG4 30 Hz 30 Hz NA NA

Constante de Tempo do Detector 12 ms 12 ms 12 ms 8 ms

Precisão +/-2% ou 2°C +/-2% ou 2°C +/-2% ou 2°C +/-2% ou 2°C

Faixa de Temperatura  -20°C a 120°C (-4°F a 248°F)
0°C a 350°C (32°F a 662°F)

-20°C a 120°C
0°C a 350°C

-20°C a 120°C
0°C a 350°C

-20°C a 150°C 
0°C a 650°C

Opção Alta Temperatura Até 1.200°C Até 1.200°C Até 1.200°C Até 2.000°C 

Opções de Lentes Padrão: 25° × 19°; Opcional: 45°, 15°, 90° e 6° Padrão: 25° × 19°; Opcional: 45°, 15°, 90° e 6° Padrão: 25° × 19°; Opcional: 45°, 15°, 90° e 6° Padrão: 25° × 19°; Opcional: 45°, 15°, 90° e 6°

Zoom 1–8× contínuo, digital, interpolação de zoom nas imagens 1–8× contínuo, digital, interpolação de zoom nas imagens Determinado pelo software de análise Determinado pelo software de análise

Foco Auto & Manual Auto & Manual Auto & Manual Auto & Manual

Microbolômetro Não Resfriado 7,5–13 µm 7,5–13 µm 7,5–13 µm 7,5–13 µm

Saída de vídeo NTSC ou MPEG4 NTSC ou MPEG4 16-bit Digital 16-bit Digital

Especificações da Câmera

Tamanho (compr. × larg. × alt.) 170 × 70 × 70 mm 170 × 70 × 70 mm 170 × 70 × 70 mm 22x73x75 mm

Peso 1,54 lb (0,7 kg) 1,54 lb (0,7 kg) 1,54 lb (0.7 kg) 0.92 kg

Faixa de Temperatura de Operação -15°C a 50°C (5°F a 122°F) -15°C a 50°C -15°C a 50°C -15°C a 50°C

Faixa de Temp. de Armazenamento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) -40°C a 70°C -40°C a 70°C -40°C a 70°C

Alimentação 10 - 30 VDC 10 - 30 VDC 10 - 30 VDC 10 - 30 VDC

Principais Características

Acessível Suporte para protocolos EtherNet/IP & ModbusTCP  
(Análise, Alarme e controle simples da Câmera)

Compatível com GIGE Vision e GenICam Compatível com GIGE Vision e GenICam

Medição de Pontos Built-in- 4 Pontos Função de Análise Extensiva Built-in -  
10 Pontos, 10 Caixas, Alarmes & Deltas

Compatível com o software Machine Vision das empresas National Instruments,  
Cognex, Matrox, Stemmer Imaging, MVTec, e muitas outras.

Compatível com o software Machine Vision das empresas National Instruments,  
Cognex, Matrox, Stemmer Imaging, MVTec, e muitas outras.

On Schedule & Alarm: envio de arquivos (ftp) ou  
email (SMTP) dos resultados da análise ou imagens

  

 MPEG-4 streaming MPEG-4 streaming   

PoE (Alimentação por Ethernet) PoE (Alimentação por Ethernet)   

Servidor Web Built-in Servidor Web Built-in   

2 entradas e 2 saídas digitais 2 entradas e 2 saídas digitais 2 entradas e 2 saídas digitais com função Trigger 2 entradas e 2 saídas digitais com função Trigger

 100 Mbps Ethernet (compatível com Wireless e Fibra) 100 Mbps Ethernet (compatível com Wireless e Fibra) 1 Gbps Ethernet (compatível com Wireless e Fibra) 1 Gbps Ethernet (compatível com Wireless e Fibra)

Sincronização através de SNTP Sincronização através de SNTP

Saída de Vídeo Composto Saída de Vídeo Composto

Software Utility Multi-camera: IP Config Utility e Flir Tools Software Utility Multi-camera: IP Config Utility e Flir Tools Software Utility Multi-camera: IP Config Utility e Flir Tools Software Utility Multi-camera: IP Config Utility e Flir Tools

Protocolo TCP/IP aberto e bem descrito para controle e configuração Protocolo TCP/IP aberto e bem descrito para controle e configuração Protocolo TCP/IP aberto e bem descrito para controle e configuração Protocolo TCP/IP aberto e bem descrito para controle e configuração
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Comunicação Padrão para a Indústria 
e Formatos de Vídeo
EtherNet/IP
As câmeras infravermelhas FLIR Série-A são totalmente compatíveis com o protocolo 
EtherNet/IP, facilitando a integração destas câmeras com redes de PLC ś ou 
computadores para monitoramento por imagem, controle de processo e outras 
aplicações de automação industrial. Com a EtherNet/IP, as câmeras FLIR estão 
prontas para serem conectadas à sua rede existente.

GigE Vision™ 
A interface GigE Vision da câmera proporciona uma interface padrão para os sitemas 
de monitoramento por imagem tendo como base o protocolo de comunicação Gigabit 
Ethernet.

GenICam
As câmeras FLIR Série-A são compatíveis com GenICam, o que também facilita 
integrá-las ao seu sistema de monitoramento por imagem. A tecnologia GenICam 
torna mais fácil configurar a câmera em tempo real, processar suas imagens 
térmicas e inserir seus resultados de medição de temperatura diretamente na 
imagem.

Monitore, Programe Alarmes, 
Analise Tendências e Documente 
Falhas com os Softwares FLIR
As câmeras infravermelhas FLIR Série-A são poderosas 
ferramentas para a melhoria da segurança e eficiência da sua 
empresa, serviço ou operação. Com os diversos softwares 
disponíveis, você poderá suprir sua necessidade para capturar, 
analisar, gerar alarmes e interpretar todos os dados coletados 
com as suas câmeras Série-A.

LabVIEW® Digital Toolkit
O LabVIEW® Digital Tookit possibilita o desenvolvimento de um sistema de 
monitoramenteo por imagem ou de uma aplicação para medição com uma câmera 
infravermelha FLIR dentro do ambiente IMAQ Vision programming ou do National 
Instruments Lab View, através do uso de câmeras com saída digital de 16-bit e do uso 
de um Digital Frame Grabbers PCI da National Instruments / PXI-1422 e PCI-1424. 
Possui também interface para FLIR’s PC-Card™ e IC-PCI Frame Grabber.

SDK — System Developers Kit
O SDK é um componente ActiveX com métodos, propriedades, e eventos que 
permitem aos desenvolvedores Visual Basic / C++ controlar as câmeras FLIR e 
converter imagens de entrada infravermelhas em imagens com temperatura. O SDK 
permite ler e editar imagens de formato .jpg radiométrico.

Os equipamentos aqui descritos podem precisar de autorização do Governo dos EUA para fins de exportação. Não é permitida qualquer controvérsia à legislação dos EUA.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, consulte nosso website: www.flir.com. ©2011 FLIR Systems, Inc. Todos os produtos e marcas mencionados 
são marcas registradas da FLIR Systems, Incorporated. 022.AUT_PT - 06/11B


