
Mobilny Skaner Rentgenowski

Funkcja WYRAZISTO  ujawnia detale
broni palnej, narkotyków w butelce
i materia ów wybuchowych.

Czytelny i atwy w obs udze
 Panel Kontrolny urz dzenia

Firma Control Sreening
(USA)

jest wiatowym liderem
ród

producentów niezawodnych
systemów kontrolnych

z zastosowaniem promieni
rentgenowskich.

Urz dzenia
AutoClear Dynavision

bez przeszkód wspó pracuj
z innymi systemami

zabezpiecze
nie powoduj c przy tym

zak óce .

Standardowe opcje urz dzenia obejmuj :

Technika skanowania gwarantuj ca pewn  i szybk  detekcj :
ukrytej broni palnej, no y, materia ów wybuchowych,
narkotyków oraz innego rodzaju kontrabandy
Tryb wy wietlania umo liwiaj cy rozró nianie materii
organicznej i nieorganicznej posiadaj cy funkcje usuwania
poszczególnych warstw obrazu, zwi kszania wyrazisto ci
i podkre lania kraw dzi przedmiotów
Mo liwo  zmiany kierunku przesuwu ta moci gu
Zaawansowane opcje obrazowania:
obraz kolorowy/czarno-bia y, w pozytywie/negatywie,
automatyczny alarm g sto ci, wielokrotny zoom,
mo liwo  rozja nienia wy wietlanego obrazu
Intuicyjny i czytelny system obs ugi urz dzenia
100% kontroli – najcie sze koperty ujawniaj  swoj  zawarto
Mo liwo  z enia ta my transportera (du e u atwienie przy
transporcie oraz przechowywaniu urz dzenia)
Monta , uruchomienie urz dzenia i szkolenie personelu,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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Mobilny Skaner Rentgenowski

Dane techniczne:

Rozmiary tunelu szer. 46 cm / wys. 26 cm
Wbudowany system pomocy (w j zyku polskim)
Penetracja stali: standard – 10 mm, max. 11 mm (generator 90 kV)
                 opcja: 28 mm (generator 140/160 kV)
Monitor LCD 17”, rozdzielczo  1280 x 1024, 24 bit (opcja: 19” lub
inny  -  zgodny z yczeniem nabywcy)
Dawka promieni rentgenowskich – 1mikroSv (0,1 mRem)
Rozdzielczo  liniowa 40 AWG (0,08 mm)
Bezpiecze stwo filmów fotograficznych – do ISO 1600 (33DIN)
Cykl pracy 100% - bez nagrzewania po w czeniu
Mo liwo  zmiany kierunku przesuwu ta moci gu
Maksymalne obci enie ta moci gu – 100 kg (200 kg opcjonalnie)
Szybko  ta moci gu – 24 cm/sek., skanowanie w obu kierunkach
Wy wietlanie obiektów organicznych na pomara czowo,
nieorganicznych na niebiesko, mieszanych na zielono,
a o du ej g sto ci na kolor czarny, standardowe obrazowanie
skanera multienergetycznego
Funkcje obróbki obrazu zwi kszaj ce czytelno  i przejrzysto
obrazów (kraw dzie, wyrazisto , alarm g sto ci, usuwanie warstw
obrazu, pseudokolor, negatyw, obraz czarno/bia y)
Cyfrowy zoom od 1 do 64 razy
Zalecane warunki eksploatacji:
temperatura od -5 do +55 stopni C, wilgotno  do 95%
Zasilanie – pobór mocy, pr du:
<700VA, przy 200, 220, 240, 250 Volt AC + 10%, <3,5 amps.
Konstrukcja jednolita, stalowa, kolor szary
Zgodno  z mi dzynarodowymi standardami dotycz cymi
 emisji promieni rentgenowskich
Znak CE

Wymiary skanera w cm: rysunek
Waga – 186 kg bez opakowania

Urz dzenie
AutoClear Dynavision 4626
jest zwartym skanerem do
inspekcji walizek,
neseserów,torebek,
plecaków, przesy ek
pocztowych oraz innych
rodzajów przedmiotów.

Model 4626 doskonale
sprawdza si  w:

Szko ach
dach

Zak adach karnych
Ambasadach
Biurowcach
Instytucjach rz dowych
Pocztach
Szpitalach
Podczas organizacji
zjazdów, zlotów i imprez
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Opcje dodatkowe:

Licznik paczek
Zasilacz awaryjny UPS
Wbudowany program treningowy
Podajnik rolkowy wej ciowy/wyj ciowy
Logowanie operatora poprzez indywidualne ID
Drugi monitor i mo liwo  pod czenia drukarki
Funkcja autoMatalert – automatyczne wykrywanie zagro
Archiwizacja obrazów i program do zarz dzania baz  obrazów
Opcja AutoNet – pod czenie do lokalnej sieci komputerowej
Monitor dowolnej wielko ci zgodnie z yczeniem nabywcy
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