
 

VACIS® IG6500 - system inspekcji typu GANTRY  

Obrazowanie promieniami rentgena plus detekcja materiałów radioaktywnych 

Kompaktowy system skanowania całych samochodów — dla bezpieczeństwa

 
System VACIS IG6500 dokonuje skanowania 
promieniami X i detekcji materiałów 

radioaktywnych przez cał ą długo ść pojazdu – 

wszystko to na niewielkiej powierzchni i w otwartej  

przestrzeni, niezale Ŝnie od warunków 

pogodowych.

Zadanie: kontrola pojemników cargo, cięŜaróweki innych pojazdów przez całą 
ich długość, w realnych warunkach ciasnych punktów kontrolnych.  
Rozwiązanie: zintegrowany system kontroli VACIS IG6500 — potęŜne, 
praktyczne narzędzie do skanowania całego pojazdu. 

Wysoka energia systemu pozwala uzyskać szczegółowy obraz zawartości 
pojazdu, nawet przez grube metalowe ściany. Czułe detektory promieniowania 
lokalizują i identyfikują materiały radioaktywne. Baza danych zapamiętuje 
obrazy i dane, i umoŜliwia ich podgląd w dowolnym momencie. 

System przeznaczony do pracy na małych powierzchniach, nie potrzebuje 
jakichkolwiek zewnętrznych ekranów, pracuje w otwartej przestrzeni, na 
powierzchni niewiele większej niŜ zewnętrzne wymiary samych urządzeń. Małe  
promieniowanie rozproszone gwarantuje bezpieczne warunki pracy 
operatorów. DuŜa wykrywalność broni, materiałów radioaktywnych i innej 
kontrabandy pozwala zredukować kosztowne i długotrwałe kontrole manualne. 

VACIS® IG6500 
Integrated Inspection System  

  

Dystrybutor:        

       TRANSACTOR 
                        Sp. z o.o. 
 

              00-215 Warszawa 
          ul.Sapie Ŝyńska 10 
        tel/fax (22) 635 59 02 
          www.transactor.pl 
  

www.transactor.pl  



Dzięki znikomemu rozproszeniu 
promieniowania, system VACIS 
IG6500 potrzebuje do pracy bardzo 
mało miejsca.  

PotęŜne, praktyczne narz ędzie do skanowania  

System VACIS® IG6500 łączy nowoczesne technologie skanowania w zwartym, 

szybko działającym urządzeniu. 

♦ Obrazowanie promieniami X wysokiej energii. System ukazuje pzrzedmioty 

niebezpieczne i kontrabandę nawet za ekranem w postaci płyty stalowej o grubości 

ponad  30 cm. Mała dawka promieniowania potrzebnego do prześwietlenia 

gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji i sprawia, Ŝe system moŜe pracować na 

bardzo małej powierzchni. 

♦ Detekcja źródeł promieniowania. System wykrywa i lokalizuje nawet mocno 

zamaskowane (ekranowane) materiały radioaktywne, uzyskując wskaźnik 

fałszywych alarmów mniejszy niŜ 1 do 10,000 — spełniając czy wręcz daleko 

pokonując ostre wymagania standardu ANSI N42.35-2006. 

♦ Skanowanie całego pojazdu. Podczas skanowania system typu gantry 

przejeŜdŜa na szynach wzdłuŜ stojącego pojazdu. Uzyskujemy skan pojazdu od 

zderzaka po zderzak. 

System szybko integruje obraz skanu z innymi danymi dla kaŜdego samochodu. 

Personel obsługujący moŜe przeglądać te materiały w dowolnym momencie. 

Mały obszar potrzebny do pracy systemu  

Dzięki małej dawce promieniowania potrzebnej do skanowania, system moŜe pracować 

na powierzchni niemal równej tej, jaką zajmuje fizycznie samo urządzenie — tylko 37 

na 8 metrów (z torem o typowej długości). Nie są potrzebne budynki ani jakiekolwiek 

inne ekrany promieniowania.
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System VACIS IG6500 dostarcza w czasie rzeczywistym  obrazy skanów i inne dane.  

Z lewej: źródło promieniowania zlokalizowane wewn ątrz kontenera.  

Na dole: woda, olej nap ędowy, benzyna i ich poł ączenia w beczkach metalowych.  

 
Główne cechy: 
 

• Gantry na szynach do     
   skanowania całych pojazdów 
 

• Obrazowanie promieni X 
wysokiej energii 
 

• Detekcja i lokalizacja źródeł 
promieniowania 
 

• Szybka integracja danych 
 

• Mała powierzchnia, odkryty 
teren, brak ścian, osłon itp. 
 

• Wyjątkowo mała dawka 
promieniowania dla bezpiecznej 
pracy i małych wymiarów 
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