




EASTIMAGEساخت X-Rayدستگاه بازرسی امنیتی

EI-5030cمدل 

این ماشین با طراحی پیشرفته و با EASTIMAGEقطعات اصلی ساخت آمریکا، موتور و تسمه نقاله ساخت آلمان مونتاژ شده در کارخانجات 
کنفزانس، سمینار ها، نمایشگاهها، دادگاهها، اجرا گذاشتن آخرین تکنولوژي در  امر بازرسی جهت اماکن دولتی، مراکز خرید ، سالنهاي

.تی و اماکن ورزشی ساخته شده استسفارتخانه ها، هتل ها و مراکز پر جمعیت توریس

:EI-5030Cویژگی هاي فنی
ارتبـاط بخشـهاي سـخت    -کامـل داراي پالت فرم مناسب جهت تصویر با وضـوح -تکنولوژي نمونه برداري و انتقال سریع اطالعات -تکنولوژي پیشرفته در امر بازرسی

.مطابق با استانداردهاي جهانی ایمن بدن انسان در مقابل تششعات مضر ناشی از اشعه ایکس-.افزاري بنحوي که حیطه عملکرد دستگاه را افزایش میدهد

:مشخصات عمومی
505(عرض: اندازه تونلmm (-ارتفاع)305mm(
متر بر ثانیه0.2:سرعت نوار نقاله
100: ر قابل حمل بر روي نقالهحداکثر باkg

 15808-2005شماره جهانیسازگار با استانداردهاي-GB

 1اشعه در هر مرتبه کمتر از نشت میزان µGy/h)  مطـابق
)استاندارد امنیتی بین المللی

30تا فوالدنفوذپذیري در ضریبمmm

:مشخصات مولد اشعه ایکس
 مولد اشعهXدر کف دستگاه قرار داده شده و پرتاب اشعه به سمت باال میباشد.
140قدرت تولید اشعهkV

توسط محفظه بسته روغنمولد اشعه ایکسسیستم خنک کننده

:مشخصات تصویر
40AWGخاص يبصورت استاندارد در حالت ها38AWG WIREGAGEریوضوح تصو

با کیفیت TC03و MPRIIمطابق با استاندارد LCDاینچ 17داراي قدرت تفکیک رنگ باال و Philipsمانیتور -شکلLاستفاده از دیودهاي نوري مولتی انرژي و 
نمایش ضخامت اشیاء تفکیـک مـواد آلـی و مـدنی از یکـدیگر بـا       فید و نگاتیو ، نشان دادن زاویه و بعد اشیاءتبدیل تصویر بصورت سیاه و س.رنگ و وضوح تصویر باال

نمایش اجسام با وضوح تصویر باال و تفکیک اجزاء داخل چمدان با افزایش و کاهش نور تصویر و همچنین مشـاهده  .تفکیک رنگ نمایش اجسام فلزي با رنگ مشخص
100/000ذخیـره سـازي تصـاویر تـا     طیف سـیاه و سـفید  22نمایش سیاه سفید تصاویر با .محتویات داخل چمدان با ضخامت باالاجسام مخفی شده در پشت 

قابلیت پردازش تصـاویر داخـل حافظـه بترتیـب تـاریخ و بازیـابی       -به حالت اولیه پس از تغییرات الزم جهت رویت بهتر تصویربزرگنمایی تصاویربرابر 16.عکس
اطالعات

:ویژگی هاي تجهیزات دستگاه
جهت نگهداري اطالعات مربوط به عکس صاحب چمدان و عکس نمونه برداري شـده و تطیبـق اطالعـات بـا یکـدیگر جهـت       BlackBoxداراي 

.شناسایی سریع فرد مشکوك به حمل اشیاء غیر قانونی
تفکیک مواد آلی و مدنی و همچنین تشخیص اجسام فلزي با .نرم افزار بسیار پیشرفتهقابلیت تشخیص مواد منفجره ، مواد مخدر و کاالهاي غیر گمرکی با استفاده از

اعالم خطـر بـر روي صـفحه    .مواد آلی را با رنگ نارنجی، مواد غیرآلی را با رنگ آبی و مواد مخلوط را با رنگ سبز نشان میدهد: رنگ در دو سطح انرژي. تفکیک رنگ
داراي نرم افزار پیشرفته .شناسایی نقص و عیوب دستگاه خودکار و اعالم کد مشخص جهت رفع عیوب دستگاه(LAN)شبکهقابلیت اتصال به نمایش و بصورت صوتی

.جهت طبقه بندي اطالعات ذخیره شده در دستگاه به تفکیک زمان



:تجهیزات اختیاري*
میز ورود و خروج چمدان-1
2-BODط مدیر کل پروژهدستگاه کنترل از راه دور جهت بازرسی چمدانهاي مشکوك توس
3-UPSجهت کنترل جریان برق دستگاه.

:استانداردها
 داراي کارایی عالی(VS)قیمت مناسب، قابل حمل و جابجایی آسان.
   با کنترل صریح ، دوبار آزمایش شده در مهندسی و تولیـد از طـرف

مرکز بازرسی وزارت امنیت عمومی
 قطعات یدکی گارانتی شده و عملکرد باال در شبکه
متصدي(داراي حالت آموزش اختیاري به کاربر (

 داراي گواهینامهCE
 داراي گواهینامهISO9001) آلمانTUV(
 داراي گواهینامهISO14001بین المللی
ي گواهینامه امنیت رادیواکتیو دارا

درجـه  60درجـه الـی   -40........ رطوبـت /نگهـداري عملکـرد  -%95الـی  % 20/درجـه سـانتیگراد   45صفر درجه الـی  ............رطوبت/دماي عملکرد:شرایط نگهداري
1.2KV................مصرف برق3Hz±50)%10+)الی220VAC (%15-..................برق%95الی % 20/سانتیگراد

در ایرانEASTIMAGEنماینده انحصاري محصوالت نوژن صنعت جهان
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