
 

VACIS® XPL System skanowania samochodów osobowych.  

        Kompaktowy system, umoŜliwiający szczegółową, płynną inspekcję nawet na obciąŜonych     
        punktach kontroli pojazdów.  

 
  System VACIS® XPL jest kolejnym produktem firmy SAIC w znacznym stopniu     
  ułatwiającym kontrole pojazdów dokonywane przez wojsko, urzędy celne, straŜ        

  graniczną oraz słuŜby ochrony w celu wykrycia niebezpiecznych przedmiotów takich jak   
  między innymi : broń, materiały wybuchowe, narkotyki. 
 
  System VACIS® XPL moŜe zostać zainstalowany w przeciągu kilku godzin w         
  większości istniejących punktów kontroli. System usprawnia procedury kontroli   
  pojazdów. UmoŜliwia wykrycie starannie ukrytych przedmiotów takich jak: broń,        
  amunicja, narkotyki. Innowacyjny system pracy generatora na dwóch poziomach     
  energii zapewnia rozróŜnianie grup materiałów o róŜnych gęstościach. Dzięki czemu    
  osoba kontrolująca jest w stanie szybko odróŜnić materiały organiczne takie jak       

            narkotyki, materiały wybuchowe lub np. ukryte we wnętrzu pojazdu osoby. 
 

        System w swojej pracy wykorzystuje bardzo mała dawkę promieniowania RTG, dzięki czemu kierowca wraz z pasaŜerami nie    

        muszą opuszczać pojazdu podczas skanowania. W konsekwencji osiąga się bardzo duŜą przepustowość skanowania setek        

        pojazdów w przeciągu godziny. 
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System VACIS XPL zapewnia otrzymywanie 

obrazów kolorowych pozwalających osobie 

kontrolującej szybko odróŜnić materiały 

organiczne ukryte np. we wnętrzu bagaŜnika 

(narkotyki, materiały wybuchowe, inne).

 
Zalety systemu: 

• Skanowanie pojazdu od 

zderzaka do zderzaka, 

od dachu do podwozia 

• Kontrola w pojazdów w 

ruchu bez konieczności 

opuszczenia kabiny przez 

pasaŜerów 

• Minimalne spowolnienie 

pracy na punkcie kontroli 

• Dawka promieniowania 

zgodna z amerykańską 

normą  ANSI N43.17 

• Wizualizacja skanu w 

wysokiej rozdzielczości 

umoŜliwia skuteczne 

wykrycie drobnych 

metalowych przedmiotów 

np. rewolweru  

• Rozpoznawanie materiałów 

organicznych 

• MoŜliwość instalacji systemu 

na istniejących punktach 

kontroli 

• MoŜliwość dodatkowej 

zdalnej analizy obrazu 

 

 

Szybki i efektywny system kontroli  

System VACIS® XPL został zaprojektowany, aby dokonywać inspekcji - skanu całego pojazdu 

bez konieczności opuszczania pojazdu przez pasaŜerów. Kontrola jest bardzo szybka, punkt 

kontroli nie jest blokowany. System automatycznie steruje ruchem pojazdów na punkcie 

kontrolnym – czujniki wjazdu zezwalają na wjazd pojazdu (otwierają szlaban), dopiero w 

momencie opuszczenia strefy kontroli przez poprzedni pojazd. 

Stacja robocza systemu VACIS® XPL moŜe zostać ulokowana zarówno w pobliŜu punktu 

kontroli jak i setki kilometrów od tego punktu. Dzięki temu moŜna stworzyć zewnętrzne centrum 

kontroli obsługujące rozbudowany system ochrony. Otrzymane skany pojazdów są 

zapisywane w bazie systemu wraz z datą kontroli. Zarejestrowane skany mogą zostać 

przesłane do innego personelu ochrony celem skuteczniejszego wykrycia niebezpiecznych 

przedmiotów.     

Wizualizacja kontroli pojazdów  

System skanuje wykorzystując  pracę generatora na dwóch poziomach energii zapewniając 

rozróŜnianie grup materiałów o róŜnych gęstościach (organiczne, nieorganiczne). Osoba 

kontrolująca moŜe szybko odróŜnić materiały organiczne takie jak narkotyki, materiały 

wybuchowe lub np. ukryte we wnętrzu pojazdu osoby. Otrzymany obraz - skan moŜemy 

równieŜ oglądać w tradycyjnym trybie czarno–białym dla weryfikacji przedmiotów 

metalowych np. broni. 

System zapewnia dokładny obraz - skan samochodów osobowych i małych pojazdów 

dostawczych od „zderzaka do zderzaka” i od „dachu po podwozie”. 

Bezpiecze ństwo  

System VACIS® XPL wykorzystuje w swojej pracy bardzo niską dawkę promieniowania 

spełniająca rygorystyczną normę American National Standards Institute (ANSI) N43.17. Jest 

to główna norma określająca parametry urządzeń RTG dokonujących skanowania ludzi.  

System nie wymaga wydzielania zamkniętej strefy ani stosowania dodatkowych ekranów 

pochłaniających.  

SAIC — światowy lider  

Producentem urządzenia jest firma SAIC, która jest światowym liderem systemów ochrony. 

Systemy firmy SAIC instalowane są na całym świecie. SAIC w swojej liście referencyjnej 

posiada setki instalacji zarówno dla jednostek budŜetowych, jak i firm komercyjnych.  
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