
GemX-160      generator promieniowania rtg 

 
Zasilany z akumulatora, sterowany zdalnie, bezprzewodowo, przenośny, o regulowanym – 
stałym napięciu anodowym (nie impulsowy). Zakres regulacji napięcia: od 20 do 160 kV, przy 
mocy wyjściowej 160 Wat. Energia potrzebna do wytwarzania promieniowania pobierana jest z 
akumulatora typu LiPo. Maksymalna energia przetwarzana przez generator na promieniowanie 
to 150 kV.mA.s (przykład: w czasie 1500 sekund przy napięciu 100 kV, generator może pracować 
prądem 1 mA). Chłodzenie systemem hermetycznego obiegu oleju umożliwia pracę w trybie 
2h/24 (2 godziny pracy ciągłej na dobę). Dzięki zastosowaniu okna z berylu, przy niskich 
napięciach kV uzyskiwane jest promieniowanie „miękkie” (spektrum od 0,1 nm do 10 nm) co 
pozwala osiągnąć najlepszy kontrast w skanach materiałów o bardzo małej gęstości (przykład: 
prześwietlenie pojedyńczej zadrukowanej kartki pozwala odczytać drukowany tekst). Średnica  
zogniskowanej  wiązki 0,5 mm (IEC 336) zapewnia wprost doskonałą jakość obrazu.  
Generator GemX współpracujący z detektorem typu CeReO lub DeReO pozwala uzyskać 
penetrację w stali do 35 mm.  
Generator GemX jest urządzeniem unikatowym, bardzo nowoczesnym, doskonale nadającym się 
do zastosowań w radiografii SECURITY i NDT (non destructive tests – nie niszczące badania 
materiałów).  
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Zalety 
Uniwersalny uchwyt: umożliwia ułożenie generatora tak, aby 
mógł wysłać wiązkę promieniowania we wszystkich 
kierunkach – np. do góry. 
 
Obsługa zdalna i zasilanie z akumulatora: kompaktowy układ 
wysokiego napięcia, mały i lekki moduł zdalnego sterowania i 
zasilanie z akumulatora umożliwiają przenoszenie GemX-160 
w jednej ręce. 

Możliwe różnorodne zastosowania w NDT: lampa z oknem 
Alu do pracy z względnie wysokimi napięciami kV (>60kV), do 
prześwietleń grubych obiektów, ciężkich materiałów jak 
stalowe rury i pojemniki; 
lampa z oknem z berylu (Be), umożliwia przeświatlanie 
materiałów j/w oraz obiektów bardzo lekkich i cienkich, przy 
niskich napięciach kV (20-60 kV), można prześwietlać cienkie 
warstwy stali, aluminium, kompozytów, elektronikę, co 
pozwala stosować GemX-160  w badaniach: inżynieria, 
biologia, geologia, archeologia.  
Obie lampy (Alu i Be) dostarczają wiązki o wysokim stopniu 
zogniskowania (wymiary 0,8 x 0,8 mm) co pozwala uzyskać 
bardzo dobrą ostrość obrazów i możliwość dużego ich 
powiększania. 

Uniwersalność GemX-160: 

- może współpracować z detektorami radiografii cyfrowej DR,   
   CR i z analogowymi kliszami rtg DF; 
- można zwiększyć prąd lampy powyżej 1 mA przy niższych kV   
   (1  mA przy 160 kV, 2 mA przy 80 kV); 
- różne opcje zasilania: z sieci AC przez uniwersalny zasilacz, z 
   akumulatora LiPo (30 minut ciągłej pracy), 
- różne opcje sterowania: zintegrowana klawiatura, zdalne 
   sterowanie przewodowe, zdalne sterowanie   
   bezprzewodowe  z manipulatora lub z laptopa; 
- w czasie wysyłania wiązki rtg przez GemX operator może z 
  poziomu zdalnego manipulatora lub laptopa  zmieniać kV    
   oraz mA, co przy zastosowaniu panela detekcyjnego DeReO   
   pozwala dostrajać parametry skanu w czasie rzeczywistym,  
   w trakcie obserwacji obrazu na laptopie –  możliwości tej nie   
   posiada żaden inny przenośny system rtg typu Security; 
 

Bezpieczeństwo GemX-160: 

- spełnia wszelkie Europejskie i międzynarodowe standardy w 
  zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, 
- posiada znak CE, 
- dostępne są sygnalizatory pracy generatora: dźwiękowy - 
  brzęczyk oraz migające światło, 
- protokół komunikacyjny z zabezpieczeniami gwarantuje 
  bezpieczeństwo przy pracy zdalnej bezprzewodowej, 
- opcjonalnie dostępny klucz do blokowania dostępu, 
- opcjonalnie dostępna walizka transportowa 
 

Specyfikacja: 

Wysokie napięcie, kontrola mocy 

 od 0,1 do 2 mA, 1mA@160kV, 2mA@80kV 
od 20 (50) do 160 kV 
chłodzenie: hermetyczny obieg oleju 
tryb pracy w czasie: 1:4 
zasilanie: 27 do 35 Vdc 
 
Parametry fizyczne 

waga: 14 kg 
gabaryty: 282 x 278 x 188 
 
Opcje standardowe 

Lampa: 

okno szklane 0,5 x 0,7 mm;  45 x 45˚ 
okno Be 0,5 x 0,7 mm;  45 x 45˚ 
inne lampy dostępne na zamówienie 
 
Zasilanie: 

28 – 35 Vdc 
uniwersalny zasilacz Vac 
akumulator LiPo z ładowarką 
30 min ciągłej pracy z akumulatora 
 
Opcje sterowania: 

zintegrowana klawiatura na generatorze 
sterowanie zdalne przewodowe 
sterowanie zdalne bezprzewodowe 
obsługa z manipulatora 
obsługa z laptopa 
 
Opcje dodatkowe 

fluoroskopia 
tripod 
migające światło sygnalizacyjne 
brzęczyk sygnalizacji dźwiękowej 
kluczyk do blokowania generatora 
walizka transportowa 
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