
 

 

 

 7200 مدل تایی 100 صورت به خوانکارت TLDاتوماتیک قرائتگر

 

ستگاه ستاندارد TLDهای کارتانواع قرائت به منظور  7200 مدل TLD قرائتگر د ست ا شده ا ساخته  شاملطراحی و  ستگاه   . این د

شامل المان حرارت صلی  سمت ا سایر چندین ق شندگی، کامپیوتر داخلی و  شگر منحنی درخ دهی، المپ تکثیر کننده فوتونی، نمای

امواج مرئی از سطح آن  گسیلبا پروفایل حرارتی مشخص، باعث  TLDهای بردهای الکتریکی است. این دستگاه با گرم کردن قرص

شده نماش داده میشده و با اندازه ستگاه برای خواندن حدود گیری آن مقدار پرتو جذب  کارت در هر بارگذاری و  100شود. این د

تحت  7200مدل  TLDگر ذخیره اطالعات و یا چاپ از طریق رایانه داخل دستتتگاه تیریش شتتده استتت. نرم افتار دستتتگاه قرائت

صفحه برای تنظیم عملیات مربوط به گرم کردن و قابلیت خواندن کارتاجرا می ویندوز قابل شد و دارای چندین  صه با های چهار قر

 . است

قرصتته را بخواند. اطالعات هر  4کارت  40تواند باشتتد. در هر بارگتاری میاین دستتتگاه دارای دو خشتتاب گبارگتاری و تخلیه  می

های قسمت شود. پردازش خروجیای که به دستگاه متصل است، ذخیره میی کارت در رایانهکارت خوانده شده بر اساس بارکد رو

ها نیاز به کاربر ندارد و از سرعت شود. این دستگاه در طی خواندن کارتدزسنج در داخل دستگاه توسط بردهای الکترونیک انجام می

ها را بر باشد و وظیفه دزسنجی قرصبخش دزسنج دستگاه می تریناصلی PMTها برخوردار است. قابل توجهی برای خواندن کارت

شروع و پس از مدت زمان میینی خاتمه میعهده دارد. با گرم سنجی  شخص عمل دز سیدن به پروفایل دمایی م یابد. شدن قرص و ر

سط قرص با حرارت تبدیل به فوتون شده تو سط در این مرحله انرژی جذب  شده و تو شده میتان  PMTهای نوری  صاعد  نور مت

شتتدن شتتود. انجام عمل دزیمتری باعث گرمکار انجام میدعمل بارگذاری کارت به صتتورت خو 7200شتتود. در مدل گیری میاندازه

افتار قابل تغییر است ثابت بماند. شود تا در محدوده دمایی مشخص که توسط نرمکننده کنترل میشده که توسط خنک PMTمحفظه 

گیری از ولتاژ پایین های کم و بازدهی مناسب با بهرههای الکتریکی که دارای ضخامتهای موجود به وسیله کولراین عمل در دستگاه

شود یا باشد، صورت گرفته شده است. امواج مغناطیسی که درون دستگاه توسط موتورها یا بیضی قطیات الکترونیکی ایجاد میمی

شاء خارجی دا سی که من شد بر حرکت فوتونهر گونه امواج مغناطی ستگاه از ها موثر بوده و میشته با شود. در این د ست حذف  بای

ست. برای گرم کردن قرص از گاز آهن می %14نیکل و حدود  %60پوسته فلتی با آلیاژی بر پایه نیکل که دارای  شده ا ستفاده  شد ا با

کند. شیرهای قطع فرستد و آن را گرم میه سمت قرص میازت استفاده شده به این ترتیب که نازل، گاز داغ شده توسط گرم کن را ب

به روش گازی و با استفاده  7200کن وجود دارد. خنک کردن قرص در مدل و وصل برای کنترل گاز گرم و سرد در زیر قسمت گرم

ست. حرکاز گاز نیتروژن گازت  می شابه هم ا ستگاه م ستم خنک کردن و گرم کردن قرص در د سی شد. در واقع  ت کارت در مدل با

عدد داخل خشاب تغذیه به  40ها تا حداکثر برای دزسنجی کارت چهار قرصه، یک حرکت ساده رفت و برگشتی است. کارت 7200

 د قرار گیرد.نتوانصورت یک جا می

اخلی و نیت ارتباط دنرم افتار این دستگاه کنترل تمام فرایندهای نشان داده شده است.  نمایی از صفحه اصلی نرم افتاردر شکل زیر 

 گرافیکی کاربر را بر عهده دارد.

http://rsdco.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-4/


 

 

 

 
 نمایی از صفحه اصلی نرم افزار

 

 مشخصات دستگاه
 

 های اختصاصیشاخصه

 قرائت شناسه بارکد روی کارت 

  قرصه در یک بارگذاری 4عدد کارت  100قابلیت دریافت همتمان 

 ایمنی باالی سیستم 

 قرائت دو قرص روی کارت به صورت همتمان 

 عدم نیاز به کامپیوتر شخصی جدا 



 

 

  گ ضد فروسرخفیلترanti IR  های برای جذب فرکانسIR محل قرائت 

 عدد نور مرجع ایتوتوپی گ 2  دارایreference lightدستگاه. کالیبراسون نوری   برای 

 

 گرقرائتمشخصات کلی 

  طراحی بر اساس مدل موفق جهانیHarshaw 6600 

  حداکثر دمای اعمال شده بهTLD 300 گراد است.درجه سانتی 

 ه عدسی برای تمرکت خروجی حصفTLD  رویPMT 

 های کنترل کیفی به طور اتوماتیک روی سیستمانجام تست 

 کامپیوتر صنیتی به همراه صفحه نمایش تخت و لمسی 

  حرارت اعمال شده بهTLD از طریق جریان گاز ازت یا هوا 

 قرصه در ساعت  4کارت  20توان عملیاتی 

  شناسایی کارت با مشخصاتCode 32, Interlaced 2 of 5, Codabar 

  دقیقه ۵زمان آماده سازی: کمتر از 

  ولت آمپر. گاز آرگون خشک 1۸0هرتت. برق مصرفی:  ۵0ولت  220ملتومات: برق 

  :درجه سلسیوس 2۵در دمای  ٪۹۵کمتر از رطوبت 

  :کیلوگرم 70وزن 

  درصد 10برای حد نهایی  با تغییر حساسیت کمتر از  ۵0گ ۵00دزیمتری قابل استفاده مجدد: بازخوانی بترگتر از 

  :137شمه ستیم گیری از میلی گری تا چبار دز اندازه 10نوسان بر اساس انحراف مییار استاندارد برای  ٪2تکرارپذیری 

 

 IAP-TLDافزار کاربر نرم

  پروفایل حرارتی 10تنظیم و ذخیره 

 دارای منحنی درخشندگی و پروفایل حرارتی 

 ثبت تاریخ و زمان در هر قرائت 

  ناحیه مورد نظر  4امکان انتخاب تا(ROI) 

  ین استانداردهای رخآمطابق باISO 

 افتار تحت ویندوزنصب نرم 


