
• Obrazowanie w 6 kolorach
• Podział obrazu na 9 obszarów 
• Z- Pomiar Liczby Atomowej
• Automatyczna archiwizacja obrazu (150 000 zdjęć)
• Licznik bagażu
• Kolor i czarno-biały obraz
• Ciągłe skanowanie
• Ciągły zoom do 64x
• Zoom - pionowe przesuwanie
• Możliwość powiększenia
• Wzmocnienie krawędzi obrazu
• Korekcja geometryczna zniekształceń obrazu
• Manipulacja obrazu w czasie rzeczywistym
• Funkcja wysokiej penetracji
• Kółka transportowe
• Adnotacja obrazu

Funkcje standardowe

• 24’’ monitor LCD
• Szkolenie komputerowe (CBT) 
• Niestandardowe kolory
• Alarm gęstości
• Stoły rolkowe wejścia/wyjścia (standard 50 cm)
• Wykrywanie obecności operatora „Footmat”
• Kółka gumowe transportowe
• Obsługa w języku lokalnym
• Miernik promieniowania
• Konfiguracja zdalnej stacji roboczej
• Oprogramowanie wykrywania zagrożeń: Asystent Operatora
• Zestaw testowy (walizka testowa)
• Oprogramowanie TIP: projekcja obrazów zagrożenia
• Zestaw do pracy w trudnym klimacie
• Bezprzewodowe skanowanie kodów kreskowych

Funkcje opcjonalne

• Powtórny podgląd zdjęć i obrazów
• Archiwizacja w postaci bitmapy
• Dyskryminacja materiału
• Wielopoziomowość dostępu
• Praca sieciowa
• Rozróżnianie organiczne/nieorganiczne
• Program Szkolenie Operatora
• Perfekcyjny obraz - wzmocnienie obrazu
• Pseudo kolor
• Możliwość wydruku
• Bieżąca autodiagnostyka
• Obraz w negatywie 
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• Zgodność z USFDA, Centrum Urządzeń Medycznych i Standardów Zdrowia w narażeniu 
  na Promieniowanie dla systemów X-ray (21-CFR 1020, 40).
• Typowy poziom promieniowania jest mniejszy niż 1µSv/h (promieniowanie mniejsze
  niż jest dozwolone przez prawo atomowe).

Zdrowie i bezpieczeństwo

• Tunel rozmiar:
• Wymiary: 
• Wymiary opakowania:
• Ciężar netto:
• Ciężar z opakowaniem:
• Prędkość taśmociągu:
• Wysokość taśmociągu:
• Obciążalność taśmociągu:

Dane ogólne
60 cm x 40 cm (szer. x wys.)
141,2 cm x 84,9 cm x 124,5 cm (dł. x wys. x szer.)
158,8 cm x 96,5 cm x 165,1 cm (dł. x szer. x wys.)
370 kg
490 kg
23 cm /s (45 ft min) do przodu / do tyłu
71,6 cm od podłogi
165 kg (360 Ibs) równomiernie rozłożony ładunek

• Czułość:
• Rozdzielczość przestrzenna: 
• Penetracja stali:
• Czułość, kontrast, szarości:
• Zabezpieczenie filmów:

Dane techniczne
40 AWG typowo, 38 AWG standard
1,0 mm w poziomie, 1,0 mm w pionie
39 mm typowo, standard 37 mm
24 widoczne poziomy, 4096 odcieni szarości
Certy�kat ISO1600 (33DIN)

• Napięcie:
• Natężenie: 
• Chłodzenie:
• Cykl pracy:
• Kierunek naświetlania:
• Detektor:

Generator Promieni X
160 kV, robocze 150kV
0,7 mA
Di-elektryczna wanna olejowa, sprężone powietrze
100%, podgrzanie wstępne nie jest wymagane
Ukośnie do góry
1152 kanały na tablicy w kształcie litery L

• Procesor:
• Pamięć: 
• Dysk:
• Karta graficzna:
• Platforma:
• Podtrzymanie zasilania:

Komputer
Intel Core i5 3,1 GHz, 6 MB pamięci podręcznej
4 GB pamięci RAM, 1333 MHz
500 GB HDD
Karta 1 GB Wideo Dual Digital Display
Windows OS
Bezprzewodowa praca - UPS zapewnia 20 min.  pracy

• Typ wyświetlacza:
• Rozdzielczość wyświetlacza:

Obraz
19“ kolorowy monitor LCD
1280 x 1024; 24 bit / piksel Kolor

• Temperatura pracy:
• Temperatura przechowania:
• Wilgotność:

Warunki pracy
od 0°C - 40° C
od -20°C - 60°C 
do 95% bez kondensacji

Zasilanie
230VAC ± 10%, 50/60Hz, 10 Amp Max• Wymagania dot. zasilania:
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System kontroli rentgenowskiej XIS-6040  zawiera 
tunel 60 cm x 40 cm. XIS-6040 oferuje zwartą 
konstrukcję ze zwiększonymi wymiarami dla 
szerszego zakresu zastosowań i rozszerzonej możli-
wości prześwietlania. XIS-6040 jest idealnym 
rozwiązaniem zarówno dla małej przesyłki, 
jak i punktu kontroli bezpieczeństwa.

XIS-6040 jest stosowany w hotelach, zakładach 
karnych, placówkach rządowych i węzłach 
komunikacyjnych. Z małą ramą, XIS-6040 utrzymuje 
wysoką mobilność przy dużej wielkości tunelu, 
co pozwala na różnorodne zastosowania.

Wyposażony w generator wysokiej mocy 160kV 
oraz zaawansowane oprogramowanie, a także 
wykorzystujący najwyższą technologię przetwarza-
nia, skaner XIS-6040 zapewnia ostry obraz o wyso-
kiej rozdzielczości.
 
Wszystkie urządzenia posiadają cechę charaktery-
styczną Astrophysics, czyli diagnostykę w czasie 
rzeczywistym. Pozwala ona użytkownikom na 
monitorowanie poprawności pracy maszyny, co 
znacznie zwiększa żywotność systemu.

Seria XIS posiada najnowocześniejsze oprogramowanie
i technologię produkcji urzadzeń stawiając 
Astrophysics.Inc jako lidera w zakresie innowacji 
jakości.

Ekskluzywna funkcja obrazu w 6 kolorach jest
standardowa i umożliwia operatorom skan obiektów 
z maską w 6 kolorach, przy czym każdy kolor powiązany 
jest  z określoną wartością Liczby Atomowej (Z). 

6 kolorowy obraz umożliwia operatorom osiągnąć
optymalną identy�kację materiału i poprawia prze-
pustowość z bardziej efektywną technologią prze-
świetlania. 

Dla wygody naszych Klientów dedykowany zespół 
poprowadzi indywidualne dostawy i serwis urządzeń 
z gwarancją szybkiej realizacji.

6 kolorowa gra�kadiagnostyka
w czasie rzeczywistym
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Elastyczna funkcjonalność
Kontrola bezpieczeństwa: mały bagaż i inspekcja paczek


