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بلیت های بسیار دستگاهی کارآمد با قا   PG-HH7105-120KVمدل دستی قابل حمل ایکس ری 

 بسته ایکس ری مخصوص کیف و پیشرفته جهت تصویربرداری 

 

 

 

 

 

 

ا و کیف و یا محموله ه –این دستگاه جهت تشخیص سالح ، مواد منفجره و کلیه تهدیدات  که داخل بسته 

 یا الستیک ها جاسازی شده است مورد استفاده قرار میگیرد .   

 جهت پلیس و مراکز امنیتی بل استفاده قا    

  یریبا عالئم هشدار صوتی و تصوبا قابلیت تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره 

  دارای سیستم آشکارساز اشیاء ممنوعه با قابلیت اضافه نمودن تهدیدات 

  جهت توانمند نمودن اپراتور در ابزار پردازش تصویر  10بهره گیری از  قدرتمند بادارای نرم افزار

 تشخیص دقیق

  دارای گواهینامه معتبرو برابر استانداردهای جهانی درخصوص نویز و تشعشعات رادیوایزوتوپهای خطرناک 

شرکت پیمان گزاران با همکاری گروه فنی و تخصصی  خود طیف گسترده ای از دستگاههای تصویربرداری ایکس ری را تحت  

 آمریکا   در ایران ارائه میدهد.  S3لیسانس شرکت 

 م ارتباطی بی سیم جهت تصویربرداری دارای سیست 

  همراه با یک  سیستم کامپیوتر قابل حمل جهت نمایش محتویات بسته و یا کیف 

  با امکان تنظیم توان خروجی جهت کاربردهای مختلف 

  تصویر در حافظه کامپیوتر  000/100با امکان ضبط تصاویر تا 
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-PG-HH2300ایکس ری مدل  مشخصات فیزیکی

120KV 

 ها و ویژگیهای سیستم قابلیت

  Dual Energyتصویربرداری با بهره گیری از تکنولوژی  میلیمتر  550  طول ابعاد دستگاه

 برابر بصورت پیوسته 64بزرگنمائی تصویر تا  میلیمتر  340 ارتفاع 

 بازبینی کلیه تصاویر قبلی میلیمتر     85 عرض 

 سطح رنگی قابل تفکیک 65536بازبینی سیاه وسفید با  میلیمتر  300عرض  -  420ارتفاع   سطح بازرسی

 نمایش تصاویر ارگانیک و غیر ارگانیک به تنهائی  کیلوگرم 6/9 وزن تقریبی دستگاه با بسته بندی

 بازبینی عمق فلزات با سطوح مختلف ولت  187-240 برق ورودی 

 بازسازی رنگ در تصاویر ولت آمپر )حداکثر(   140 توان مصرفی 

 بارگذاری انواع سالح و تهدیدات جهت آالرم هشداری   درجه  45صفر تا  درجه حرارت کارکرد

 ضبط تمام تصاویر با ساعت و دقیقه %95تا   %10 رطوبت

  مشخصات عمومی دستگاه 

 مدیریت کاربران و سطوح مختلف دسترسی میلیمتر  گارانتی  14 میزان نفوذ در فوالد 

 شناسائی محتویات داخل قوطی و جعبه های بسته گارانتی  AWG 38سیم های تا قطر  دقت تشخیص سیم 

  میلیمتر  گارانتی  50 میزان نفوذ در آلومینیوم 

 آالرم صوتی و تصویری جهت کاالهای مشکوک به مواد مخدر  میلی آمپر 5/0تا  2قابل تنظیم بین  ژنراتور  Tubeجریان 

آالرم صوتی و تصویری جهت کاالهای مشکوک به مواد  ولت آمپر  140 توان مصرفی 

 منفجره 

 نرم افزار شناسائی دقیق عدد اتمی تصاویر 30000/1 رنج دینامیک 

الکترون ولت قابل  کیلو  120تا  80 توان ژنراتور

 تنظیم 

 

 دفترچه راهنمای فارسی  65536بیت   16 سطوح خاکستری 

  میلی متر  70  ضخامت قابل تشخیص

بسیار ساده و کاربردی بدون نیاز به  نرم افزار

 آموزش اضافه 

 

 تجهیزات اضافی قابل دسترس
 اینچی  8تبلت کامپیوتر  مشخصات کامپیوتر دستگاه

  Intel M 1.7 پردازنده

  با رزولوشن باال LEDاینچ  14 نمایشگر

  گیگابایت 2حداقل  حافظه دستگاه

  گیگا بایت  500 هارد دستگاه

  استانداردهای سالمتی و ایمنی 

  کلیه دستگاهها تمامی استانداردهای سالمتی و ایمنی را رعایت میکنند

  

   CEمنطبق با کلیه  استانداردهای 

  IECو   FCCو سازگار با کلیه استانداردهای ایمنی 
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