
 

 

 

 

 

 

  IAPX 100100دستگاه بازرسی ایمنی پرتوایکس چمدانی مدل 

بادی ورودی مدستگاه بازرسی ایمنی پرتو ایکس چمدانی جهت شناسایی مواد خطرناک مانند مواد منفجره، شناسایی مواد مخدر در 

باشد منوع میها به مکان خاصی به دالیل مشخصی مانواع سالح سرد و گرم و یافتن هرنوع تجهیزاتی که ورود آنکشور، شناسایی 

ستی از نظر محتویات برای های پتوان به بررسی هر نوع محموله مانند بار مسافر یا بستهکاربرد دارد. از کاربردهای دیگر این دستگاه می

 نامه و کنترل خروج تجهیزات و قطعات از کارخانجات نام برد. های اظهارها با برگهمطابقت آن

 کاربردها

 شناسایى مواد خطرناک مانند مواد منفجره 

 شناسایى مواد مخدر در مبادى ورودى کشور 

 شناسایى انواع سالح سرد و گرم 

 .کنترل خروج تجهیزات و قطعات از کارخانجات 

  تى.هاى مخابراخاصى به دالیل مشخص ممنوع باشد مانند دستگاهیافتن هر نوع تجهیزاتى که ورود آنها به مکان 

 ظهارنامه.هاى اهاى پستى از نظر محتویات براى مطابقت آن با برگهبررسى هر نوع محموله مانند بار مسافر یا بسته 

 .جلوگیرى از قاچاق کاال 

 

 مشخصات عمومى

 میلیمتر. 1780و ارتفاع  1290عرض ،  3700هاى مسافرى: طول ابعاد مناسب جهت قرارگیرى در سالن 

  :میلیمتر پهنا. 1010میلیمتر ارتفاع و  1010ابعاد قابل توجه تونل دستگاه 

  کیلویى به طور همزمان. 50بسته  4ظرفیت باال: قابلیت بارگذارى تا 

  میلیمتر. 32قابلیت نفوذ در فوالد تا 

  میکرو سیورت. 4/1حساسیت باالى دستگاه: تقریبا 

 مترى از بدنه دستگاه.سانتى 5میکرو سیورت بر ساعت در فاصله  3سیار ناچیز: کمتر از نشت پرتو ب 

  گراد )دماى داخل سالن(.درجه سانتى 40درجه تا  5محدوده وسیع درجه حرارت کار: از 

 



 

 

 

 

 

  درصد رطوبت هواى محیط. 90تا  10محدوده وسیع تحمل رطوبت: از 

  هرتز( بدون نیاز به تنظیم. 60ولت )  110هرتز( و  50ولت )  220قابلیت کار با ولتاژ 

 

 مشخصات فنى

 میلى آمپر. 6/0کیلو ولت و  160اتد ک-تیوب مولد ایکس: با ولتاژ آند 

 .جهت تابش: از باال و گوشه 

 .سیستم خنك کننده: حمام روغن 

  :میلى متر. 2درجه با پهناى باند  80مشخصات بیم 

  آشکار ساز فتو دیود به شکلآشکار سازى: چیدمان المان هاى .L 

  :متر بر ثانیه. 2/0سرعت تسمه 

  سانتیمتر. 30ارتفاع تسمه 

 نوع تسمهConveyer   .دو جهته تك موتوره 

 یابى خودکار.سیستم راه اندازى مولد با عیب 

  رنگ . 10تصویر نمایشى با قابلیت تفکیك 

  نمایشگر دو حالتهB/W  و.RGB 

 تصویر اسکن شده. 10،000سازى تا قابلیت ذخیره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


