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بلیت های بسیار پیشرفته جهت دستگاهی کارآمذ با قا   PG-5030-160KVایکس ری مذل 

 بسته های کوچکایکس ری مخصوص کیف و تصویربرداری 

 

 

 

 

 

 ضریب اهٌیتی باالبل استفادُ در ٍرٍدی ادارات ٍ سازهاًْای با قا  

  ُبا عالئن ّشذار طَتی ٍ تظَیریبا قابلیت تشخیض هَاد هخذر ٍ هَاد هٌفجر 

  دارای سیستن آشکارساز اشیاء هوٌَعِ با قابلیت اضافِ ًوَدى تْذیذات 

  جْت تَاًوٌذ ًوَدى اپراتَر در ابسار پردازش تظَیر  01بْرُ گیری از  قذرتوٌذ بادارای ًرم افسار

 تشخیض دقیق

  دارای گَاّیٌاهِ هعتبرٍ برابر استاًذاردّای جْاًی درخظَص ًَیس ٍ تشعشعات رادیَایسٍتَپْای خطرًاک 

شزوت پیواى گشاراى با ّوىاری گزٍُ فٌی ٍ تخصصی  خَد طیف گستزدُ ای اس دستگاّْای تصَیزبزداری ایىس ری را تحت  

 آهزیىا   در ایزاى ارائِ هیذّذ.  S3لیساًس شزوت 

بزای اٍلیي بار در ایزاى با دارا بَدى ػالئن ّشذاری ٍ صَتی پس اس تشخیص هَاد هشىَن ائِ شذُ تَسط ایي شزوت تجْیشات ار

هٌفجزُ ٍ هخذر ٍ ّوچٌیي فلشات با چگالی باال در ردیف لَیتزیي ٍ بزٍستزیي تجْیشات تصَیزبزداری ایىس ری در جْاى 

 هیباشذ. 

 ػبَری ّوشهاى تَسط باسرساى دیگز  لابلیت اتصال بِ شبىِ جْت باسبیٌی تصاٍیز 

  دارای سٌسَرL شىل ساخت اًگلیس بزای باال بزدى دلت ٍ ویفیت 

  شٌاسائی هَاد داخل هحفظِ ّای فلشی ٍ غیزُ تَاًائی هٌحصزبفزد در 

 با بْزُ گیزی اس صًزاتَرّای پیشزفتِ آهزیىائی 

  تصَیز در حافظِ واهپیَتز  000/100با اهىاى ضبط تصاٍیز تا 
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 قابلیت ها و ویژگیهای سیستم PG-5030-160KVایکس ری مذل   مشخصات فیزیکی
  Dual Energyتصَیزبزداری با بْزُ گیزی اس تىٌَلَصی  هیلیوتز  660/1 طَل ابعاد دستگاٌ

 بزابز بصَرت پیَستِ 64بشرگٌوائی تصَیز تا  هیلیوتز  165/1 ارتفاع 

 تصاٍیز لبلیباسبیٌی ولیِ  هیلیوتز     746 ػزض 

 سطح رًگی لابل تفىیه 4096باسبیٌی سیاُ ٍسفیذ با  هیلیوتز  500ػزض  -  300ارتفاع   ابعاد تًول دستگاٌ

 ًوایش تصاٍیز ارگاًیه ٍ غیز ارگاًیه بِ تٌْائی  هتز بز ثاًیِ 22/0 سرعت وقالٍ 

 هختلفباسبیٌی ػوك فلشات با سطَح  ویلَگزم 150 حذاکثر بار قابل تحمل وقالٍ

 باسساسی رًگ در تصاٍیز هیلیوتز 680 ارتفاع وقالٍ از سطح زمیه

 بارگذاری اًَاع سالح ٍ تْذیذات جْت آالرم ّشذاری   ویلَگزم 540 يزن تقریبی دستگاٌ با بستٍ بىذی

 ضبط توام تصاٍیز با ساػت ٍ دلیمِ ٍلت  187-240 برق يريدی 

 تؼذاد واالّای رد شذُ شوارًذُ ویلَ ٍات )حذاوثز( 1 تًان مصرفی 

 هذیزیت واربزاى ٍ سطَح هختلف دستزسی درجِ  45صفز تا  درجٍ حرارت کارکرد

 شٌاسائی هحتَیات داخل لَطی ٍ جؼبِ ّای بستِ %20%  تا 95 رطًبت

 آالرم صَتی ٍ تصَیزی جْت فلشات با چگالی باال مشخصات عمومی دستگاه 

 آالرم صَتی ٍ تصَیزی جْت واالّای هشىَن بِ هَاد هخذر  هیلیوتز  گاراًتی  40 میسان وفًر در فًالد 

 آالرم صَتی ٍ تصَیزی جْت واالّای هشىَن بِ هَاد هٌفجزُ  گاراًتی  AWG 38سین ّای تا لطز  دقت تشخیص سیم 

 ًزم افشار شٌاسائی دلیك ػذد اتوی تصاٍیز َّای فشزدُ ٍ رٍغي سیستم خىک کىىذٌ شوراتًر

 چزخْای با لذرت باال جْت جابجائی دستگاُ الىتزٍى ٍلت ویلَ 160 تًان شوراتًر

 دفتزچِ راٌّوای فارسی  هیلی آهپز 2/1تا  2/0لابل تٌظین بیي  شوراتًر  Tubeجریان 

  SPELLMAN    US Brandویلٍَلت   160صًزاتَر  درجِ 80ػوَدی بِ سوت باال با ساٍیِ  جُت تابش شوراتًر

       Sensoetech   UK Brandآشىارساس   جْت ّز بار تابش 1.25µSvووتز اس   میسان تابش  

در ّز ساػت در  µSv 0.5ووتز اس  میسان وشتی تابش ایکس ری

 ساًتی هتزی  5فاصلِ 
 تجهیزات اضافی قابل دسترس

 جْت دستگاُ  UPSدستگاُ بزق اضطزاری  مشخصات کامپیوتر دستگاه

 رٍلز جْت ٍرٍدی ٍ خزٍجی Intel Celeron Or Higher پردازوذٌ

 هیش وٌسَل جْت لزاردادى هاًیتَر ٍ ویبَرد دستگاُ با رسٍلَشي باال LEDایٌچ  19 ومایشگر

 اهىاى اتصال بِ شبىِ ٍ باسبیٌی تصاٍیز تَسط هذیزیت گیگابایت 2حذالل  حافظٍ دستگاٌ

  گیگا بایت  500 َارد دستگاٌ

  استانذاردهای سالمتی و ایمنی 

  ولیِ دستگاّْا تواهی استاًذاردّای سالهتی ٍ ایوٌی را رػایت هیىٌٌذ

   بز ساػت هیباشذ. 1µSVحذاوثز سطح تشؼشغ در پاًل دستگاُ ووتز اس 

   CEهٌطبك با ولیِ  استاًذاردّای 

  FCC   ٍIECٍ ساسگار با ولیِ استاًذاردّای ایوٌی 
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