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PG-5030A Plus X-Ray Cihazı

PG-5030A Plus X-Ray Cihazının Özellikleri
Küçük boy tünel ölçüleri sayesinde bond çanta, paket, laptop çantası vb. eşyaları kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Ergonomik dizaynı sayesinde büyük boy x-ray üniteleri gibi çok yer kaplamayan,
iş merkezleri ve otel lobileri gibi daha dar alanlar için kullanıma oldukça uygundur. Bu cihazın kullanım
alanları otel, holding binaları, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez binalarında tüm özel ve ticari işletmelerde özellikle tercih edilen bir modeldir.
Standart Özellikler
u Ekonomik çözüm
u Net, temiz görüntü
u Görüntüyü istenilen formatta USB yada CD
aktarabilme
u TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
u Windows işletim sistemi
u Siyah / beyaz ve renkli görüntü
u Değişken kenar belirginleştirme
u Değişken kontrast seviyesi ayarlayabilme
u Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile
görüntü yorumlayabilme
u Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün
sonu raporu alabilme
u Manuel ve otomatik resim arşivleme

u Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
u 64X görüntü büyültme fonksiyonu
u Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği
u Tarih / zaman göstergesi
u Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz

sistemi ile operatörü uyarma özelliği
u PowerGuard x-ray cihazını oluşturan temel
bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri
ile oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman
(USA), foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN),
Konveyör bandı ve motoru Interroll Roller
(GERMANY), firmalarından temin edilerek Türk
mühendislerinin üstün kalite anlayışı ile üretilen
ve tüm dünyada tercih edilen bir Türk markasıdır.
www.powerguardtr.com www.dengeelektronik.com.tr
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Genel Özellikleri
u Tünel

Bilgisayar Özellikleri

Ölçüleri............................................... 505mm (genişlik)
305 mm (yükseklik)

u Konveyörün

Hızı...............................................................0.2 m/s

u Konveyörün Yerden Yüksekliği............................... 730
u Sistem

mm

Gürültüsü.............................................................<60 dB

u Konveyör Yük

Kapasitesi............................................. 160 kg

u Ağırlık...................................................................................... 375
u Genel

kg

Ölçüler...........................................1450 mm (uzunluk)
835 mm (genişlik)
1200 mm (yükseklik)

u Çalışma

Sıcaklığı.................................................0 °C – +45 °C
% 95 Bağıl nem

u Depolama

u Sistem

S i s t e m l e r i

Sıcaklığı......................................- 40 °C - +60 °C
% 95 Bağıl nem

u İşlemci.............................................................. Intel

®Core ™i3
(veya daha fazlası) 2.8 GHz
u Monitör.............................................................................. 17‘’ LCD
u Ekran kartı................................................................................. 1GB
u Hafıza................................................1 TB (250.000 Görüntü)
Opsiyonel olarak artırılabilir
u Görüntü Kalitesi.....................................................1024x1280
Ek Özellikler
u OTP (Operatör Eğitim Programı)
u Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı ile
sisteme uzaktan erişim imkanı
u BlackBox özelliği sayesinde kontrol edilen çanta/
paket sahibinin cihaz üzerinde bulunan CCTV kamera
sayesinde yüz kaydı ve kimlik tespiti yapabilme

Çalışma Voltajı................AC 220V 50 Hz (% 10)

X-Ray Jeneratör Özellikleri
u

Penetrasyon.............................9 mm garantili 12 mm tipik

u

Rezolüsyon........................................................................40AWG

u

Anod Voltajı............................................................................. 80kV

u

Soğutma................................................ %100 yağ soğutmalı

Sağlık ve Güvenlik
u Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur
u ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
u Alman TÜV belgeli
u TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur
u Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş
olduğu tüm koşulları sağlamaktadır
Opsiyonel Özellikler
u İkinci monitör seçeneği
u Harici UPS
u Giriş ve çıkış roller
u Uzaktan cihazı kontrol edebilme özelliği (IP bağlantısı
gerektirir)
u Cihazın operatör masası ve monitör boyutu tercihe
göre değiştirilebilir

PowerGuard, Denge Elektronik’in dünyadaki tescilli markasıdır.
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