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Firma Control Sreening (USA) 
jest światowym liderem w śród 
producentów niezawodnych 

systemów kontrolnych 
z zastosowaniem promieni 

rentgenowskich. 
 

Urządzenia  
AutoClear Dynavision  

bez przeszkód współpracuj ą  
z innymi systemami zabezpiecze ń  
nie powoduj ąc przy tym zakłóce ń. 

 
 

 
 
 

Pod adresem 
www.controlscreening.com  

istnieje mo Ŝliwo ść zapoznania si ę 
 z całością oferty dost ępnej 

w Polsce dzi ęki firmie  
TRANSACTOR  

www.transactor.pl  

Standardowe opcje urządzenia obejmują: 
 
� głęboko penetruj ący, bardzo wydajny i wysokiej jako ści generator 

promieni X o napi ęciu zasilania 90 kV  
� wyświetlacz luminescencyjny o wysokiej rozdzielczo ści 
� wymiary komory kontrolnej ( 53,3 cm x 45,7 cm x 35, 6 cm) s ą 

większe ni Ŝ w konkurencyjnych produktach tej klasy 
� bardzo prosta obsługa: kluczyk zasilania, przycisk prześwietlania  
� dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii wzornict wa i 

produkcji MailGuard ma jedynie 77,5 cm wysoko ści i wa Ŝy du Ŝo 
mniej ni Ŝ inne urz ądzenia o podobnym zastosowaniu  

� moŜliwo ść kontroli ponad 400 obiektów w ci ągu jednej godziny  
� standardowe koperty pocztowe mog ą być kontrolowane w plikach 

po 200-500 jednorazowo  
� urządzenie jest całkowicie pozbawione zb ędnej emisji 

promieniowania i mo Ŝe być bezpiecznie wykorzystywane w 
biurach  

� brak ruchomych elementów urz ądzenia zwi ększa niezawodno ść 
� instalacja urz ądzenia ko ńczy si ę w momencie podł ączenia go do 

sieci zasilaj ącej isprawdzenia prawidłowego działania 
zabezpiecze ń i prześwietlania 
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Skaner Rentgenowski Table Top 
 

Dane techniczne: 
 
Właściwo ści generatora promieni X:  
� stały potencjał – 90 kV  
� prąd  1mA max  
� system chłodz ący: zamkni ęty obieg oleju pochłaniaj ącego ciepło, 

pojemnik oleju chłodzony powietrzem  
 
Rozmiar komory detekcyjnej:  
� szeroko ść: 45,7 cm  
� długo ść: 53,3 cm  
� wysoko ść: 35,6 cm  

 
Rozmiary ekranu inspekcyjnego:  

� (43,2 x 43,2) = ( 17
” 
x 17

” 
)  

 
Zasilanie: 
110 – 130 lub 210-250 volt (rodzaj zasilania deklar owany jest podczas 
zamówienia) (50 i 60 Hz) 
 
Podgl ąd: Fluoroskopijny i bezpo średni 
 
Wymiary cało ści:  
� Wysoko ść: 77,5 cm  
� Szeroko ść: 57,2 cm  
� Długo ść: 59,7 cm  
�  

Waga: 159 kg , 182 kg (opakowany)  
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Urządzenie 
Control Screening 
MailGuard 
jest kompletnym 
systemem 
zabezpieczaj ącym  
i kontroluj ącym przesyłki 
pocztowe oraz listy.  
 
Model   
Control Screening 
MailGuard 
jest wr ęcz stworzony do 
eksploatacji w takich 
miejscach jak: 
 
� poczty, 
� biurowce, 
� ambasady, 
� więzienia czy s ądy  

 
 
 
TRANSACTOR SP. Z O.O. 

 
Ul.SapieŜyńska 10 
00-215 Warszawa 
Tel. 022 635 59 02 
Fax 022 635 62 44 

 
Email: 

security@transactor.pl 
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