
 

 

 

 

 

 

  IAPX 100Mدستگاه مولد اشعه ایکس مدل 
 

ولید یک بیم پایدار با چگالی بیم قابل تنظیم و تیک مولد اشعه ایکس پزشکی است که قابلیت  ،IAPX100Mمدل  اشعه ایکس مولد

اشننعه پایداری نرخ دز تابشننی  ،اسننتپ پایداری ول او و توام مولدا رادیوگرافی صنننع ی و پرتود ی دارنقطه کانونی کوچک را برای 

 باشدپایکس می اشعه  ای کیفی مولد ایکند که از مهم رین مشخصهن مییایکس را تضم

 

 کاربردها

 تصویربرداری با اشعه ایکس 

 تست غیر مخرب 

 بازرسی مواد غذایی 

 بازرسی امنی ی 

 نجش تراکم اس خوامدس گاه س 
 

 مشخصات فنی

 اینوع تیوب مورد اس فاده: آند ثابت شیشه 

  :میلی م ر 5/0ابعاد نقطه کانونی 

  :فیل ر بیمmm 2  ،آلومینیومmm 20  ،روغنmm 8/1 شیشه 

  درجه 30در 80 ندسه بیم: فن بیم 

  :آمپر 2 رتز،  50ولت،  240-200تغذیه ورودی 

   :ول او خروجی مولدkV 80-100 قابل تنظیم 

  :جریام تیوبmA 2/0 -2/1 قابل تنظیم 

 % :2دقت جریام± 

 تنظیم ول او 

 % :از ول او خطی اسمی ورودی ± 10برای یک تغییرخطی ورودی % ±پ /1خطی 

  :برای  160-100بارkV٪ 5/0  یکmA 1/0  تاmA 2/1  

  :تنظیم جریام 

 % :از ول او خطی اسمی ورودی ± 10برای یک تغییرخطی ورودی % ±پ /1خطی 

  :برای یک  ±پ /1بارmA 2/0  تاmA 2/1 تغییر بار 

 



 

 

 

 

 

 

  :وات کارکرد پیوس ه 100توام اعمالی به تیوب 

  :زمام افزایش جریامms 200> % 90تا % 10از  

  :پورت ارتباطی با کامپیوترRS232 ،USB 

  نرم افزار: نسخه گرافیکی و دارای نسخه م ن باز 

   :گراددرجه سان ی 40تا  0دمای کار 

 گراددرجه سان ی 70تا  -40داری: دمای نگه 

  :م رمیلی 160در  390در  600ابعاد 

  :وزمkg 40 

 فن و رادیاتور روغن)در صورت درخواست(-کننده: حمام روغنسیس م خنک 

  میلی رون گن بر ساعت در فاصله  1ایمنی پرتو )نشت پرتو(: حداکثرcm 30 

 جانبی:  لوازمCD افزار، کابل سریال و نرمRS232دف رچه را نمای کاربری، کولیماتور خارجی ، 

 

 

 
 


