Technické informace

HI-SCAN 6040C
™

HEIMANN RTG TECHNOLOGIE

Hlavní přednosti
• Vysoká spolehlivost
• Nejlepší kvalita obrazu ve své třídě
• Jednoduchost obsluhy
• Elektronika a software připravené
na budoucnost

HI-SCAN 6040C detekuje zakázané a
nebezpečné předměty tím, že prosvěcuje
zavazadla a balíky v rámci bezpečnostního
kontrolního bodu. Moderní design a malé
rozměry jsou ideální pro jakékoli veřejné
vstupní prostory budov, jako jsou věznice,
soudy, ambasády, banky a hotely.
HI-SCAN 6040C je výsledkem odbornosti
společnosti Smiths Detection v oblasti RTG
technologie: více než 40 let zkušeností s
poskytováním výrobků vynikající kvality
a prověřené spolehlivosti, které splňují
nejpřísnější bezpečnostní standardy.
HI-SCAN 6040C je vybaven 160kV
generátorem, který poskytuje vysokou
kvalitu RTG obrazu, aby se usnadnilo
rychlé vyhodnocení potenciální hrozby, se
současným snížením chybných vyhodnocení.
Nové chytré zobrazovací funkce jako
Organic Only Plus, Organic Stripping Plus
a Organic Enhancement umožňují vynikající
rozlišení mezi organickým a anorganickým
materiálem na obrazovce – užitečné pro
spolehlivou a rychlou detekci předmětů
hrozby, jako jsou výbušná zařízení, drogy,
potraviny nebo peníze.

www.smithsdetection.com

Nová funkce optimalizovaného kontrastu
pozadí (Optimized Background Contrast)
navíc výrazně zlepšuje rozpoznávání
předmětů.
Chytré funkce monitorování systému Poweron Self-Test během zapínání a specifické
diagnostické nástroje jako Real-time
Background Diagnosis a Real-time System
Feedback během provozu poskytují okamžité
informace o stavu systému a zajišťují
snadnou obsluhu. Diagnostika hlavních částí
systému slouží jako podpora pro obsluhu či
technika k urychlení údržby a servisu
Nová elektronika a software HiTraX
3 představují spolehlivou platformu
pro budoucí upgrade a tím i soulad s
bezpečnostními požadavky, které se mění.
HI-SCAN 6040C lze jednoduše využívat v
kombinaci s ostatní bezpečnostní technikou
od Smiths Detection, jako je zařízení pro
prohledávání osob „people screening” a
stopová detekce narkotik a výbušnin.
HI-SCAN 6040C je podpořen globální servisní
sítí Smiths Detection, která disponuje
lokálními servisními místy a pracovníky
v nepřetržitém provozu, aby se zajistilo
optimální fungování systémů.

Technické údaje HI-SCAN 6040C
Všeobecná specifikace
Rozměry tunelu
Max. rozměr
předmětu Výška dopravníku 1)
Rychlost dopravníku při síťové frekvenci 50 Hz / 60 Hz
Max. zatížení dopravníku rovnoměrně rozložené po celém dopravníku 2)
Rozlišení (detekce vodičů) 3)
Penetrace (ocel) 3)
Míra externí dávky
Bezpečnost filmu
Režim náběhu
RTG generátor
Anodové napětí • chlazení
Směr paprsku
Systém generování obrazu
Konverze RTG
Uložených odstínů šedi
Prezentace obrazu
Paměť digitálního videa
Obrazové vyhodnocovací funkce
Monitor
Další funkce
Funkce

Funkce diagnostiky systému
Volitelná výbava
Příslušenství
Instalační údaje
Únik RTG záření
CE označení/předpisy
Hlučnost
Provozní/skladovací teplota
Vlhkost
Napájení
Spotřeba
Stupeň krytí systém/klávesnice
Rozměry • hmotnost 4)
Mechanická konstrukce

1)
2)

620 (Š) x 420 (V) [mm] • 24.4” (Š) x 16.5” (V)
615 (Š) x 410 (V) [mm] • 24.2” (Š) x 16.1” (V)
cca 800 mm (31.5”)
Standardní: 0.2/0.24 [m/s]
165 kg
Standardní: 39 AWG (0.09 mm Cu) • běžně: 40 AWG (0.08 mm Cu)
Standardní: 35 mm • běžně: 37 mm
<1.0 µSv/h (0.1 mrem)
Zaručena až do ISO 1600 (33 DIN)
100 %, nevyžaduje zahřívací proceduru
160 kV cp • hermeticky uzavřeno v olejové lázni
Diagonální
Detektorová linie tvaru L
4096
Černobílá, barevná
1280 x 1024 / 24 bit
VARI-MAT, O2 PLUS, OSPLUS, HIGH, Organic Enhancement, HI-SPOT, SEN, XPlore, HDA, Opti-Zoom,
elektronický zoom: plynulé zvětšení až 256x a zmenšení až 2x, Optimized Background Contrast Mode
Plochý LCD monitor
Zobrazení data/času, softwarové čítače: předmětů, alarmů, provozních hodin, hodin s RTG, ID číslo uživatele,
systém označení zavazadel (zvukový), zobrazení provozního režimu, REVIEW funkce pro posledních 8 obrazů, nastavitelné prioritní klávesy, standardní síťové rozhraní, automatický zpětný režim, USB 3.0 rozhraní, podpora tisku,
IMS (Image Store System – systém ukládání obrazů uloží až 20 000 obrazů), dva blokované vypínače
Power-on Self-Test (POST), Real-time Background Diagnosis (RBD), Real-time System Feedback (RSF)
X-ACT, HI-TIP, SD Training System, rozšířené úložiště obrazů pro 500 000 obrazů (HDD), Full Reverse režim
Držák klávesnice, pasivní vstupní/výstupní válečkové dopravníky, prodloužení tunelu, ochrana monitoru proti krádeži, mobilní zátěžové válečky, různá testovací zavazadla a kufříky
V souladu se všemi platnými zákony a předpisy pro přístroje emitující ionizační RTG záření
V souladu s předpisy 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU
< 65 dB(A)
0° - 40°C / -20°C - +60°C
5% - 95% (nekondenzující)
220 - 240 VAC -15% / +10% • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
110 - 120 VAC -15% / +10% • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
cca 0.8 kVA
IP 20 / IP 43
2004 (D) x 850 (Š) x 1395 (V) [mm] • cca 460 kg
78.9” (D) x 33.5” (Š) x 54.91” (V) • cca 1014 liber
Ocelová konstrukce s ocelovými panely, umístěno na kolečkách standardní barva(y): matná stříbrná / RAL Bl 11/
W1 F12

přibližné hodnoty (nastavitelné)
měřeno v prostředí o teplotě 20 °C a jmenovitém napětí
230V/120V

3)

4)

patentované testovací vzorky kvality: ocelový stupňovitý klín,
CU vodič, rychlost pásu 0.2 m/s
bez ovládacího stolu, klávesnice, monitoru apod

Pro informace o produktech, prodeji nebo servisu, prosíme, navštivte www.smithsdetection.com/locations
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