
A Kodak Industrex HPX-1 az els
kifejezetten a roncsolásmentes
vizsgálati ipar részére tervezett és
gyártott CR rendszer.
A HPX-1 kivételesen magas min ség
képeket produkál különböz  sugárforrások
felhasználásával. A film kiváltása soha
nem volt ennyire könny , megbízható és
hatékony.

HPX-1 Termék Specifikációk:
Rendszer típus: Számítógépes Radiográfiai Rendszer (CR)
Szkennelési sebesség: 16 bit lineáris
Átbocsátás 66 lemez/óra (1) - 14 x 17 coll méret  lemez 100µm felbontásnál
(egyszeres lemez adagolásnál): 33 lemez/óra (1) - 14 x 17 coll méretû lemez  50µm felbontásnál
(több lemez egyidej  szkennelésekor): 274 lemez/óra (3) -4.5 x 10 coll méretû lemez 100µm felbontásnál

151 lemez / óra (3) -4.5 x 10 coll méretû lemez  50µm felbontásnál
Képhordozó médium: A készülék merev kazettát és flexibilis képlemezt is tud kezelni
Merev kazetta méretek: 20x25 cm, 25x30cm, 35x43 cm
Flexibilis képlemez méretek: 10x24cm 10cmx40cm 10cm x 40cm, 35x152cm
Több lemez egyidejû szkennelése: Több lemez egyidej leg szkennelhet
Lézer pont mérete: 50µm teljes  szélességen mérve, fél max. 30µm, a csúcsérték

85%-án mérve. A lézerpont sz rt, nincs beállítva változó
teljesítménnyel a konzisztens pont érdekében.

Lézer intenzitás: A felhasználó által választható lézer intenzitás lehet vé teszi a jel-zaj
viszony drasztikus javítását ugyanazon expozíciós paraméterek
mellett.

Pixel távolság: 25µm, 35µm, 50µm és 100µm
Térbeli felbontás: 50 micron vagy jobb (10 - 12 vonalpár/mm)
Üzemmódok: Csak szkennelés         Szkennelés és törlés

Csak törlés  Szkennelés és el nézeti kép bemutatása, a
törlésr l való döntés el tt

Törlés: Intelligens törl  halogén rendszer. Csak a besugárzás alapján
szükséges törl  teljesítményt alkalmazza

Törlési sebesség: Automatikusan változtatja a sebességet 0,2 – 2,2 coll/másodperc
tartományban



Alacsonyabb fogyóeszköz költségek –
Újrafelhasználható képlemezek csökkentik vagy eliminálják
a fogyóeszközök (filmek és vegyszerek) költségét
Termelékenység növekedés – Több lemez egyidej

szkennelése (különböz  méretek) és a hívási folyamat
elkerülése
Környezetbarát – Nincs vegyszerhasználat
Kompatibilis - A meglév Röntgen berendezésssel
használható
Könny  Tárolás - Nincs több film archiválás,
elektronikus fájlok
Hatékony és egyszer – Hatékony felhasználóbarát
szoftver

HPX-1 Termék Specifikációk (folytatás):

Továbbító mechanizmus: Bels  vízszintes görg párok. Védett a kosz behatolás ellen a lemez élettartamát
növelve

Csatlakozás: Szabványos Ethernet csatlakozás (1Gbps)
Hálózat: DICOM és DICONDE megfelel ség
Légáramlás: A szkennerben sz rt, túlnyomásos leveg rendszer a káros részecskéket

kívültartja
Tükröz  felületek: Lefelé néznek, kiküszöbölve a nehéz részecskéket
Karbantartás: Felhasználó által szervizelhet  kopó alkatrészek
Kalibrálás: Gyárilag teljesen kalibrált és üzemelésre kész
Szoftver: INDUSTREX szoftver (szállítás el tt telepítve és tesztelve) Windows XP

Professional (64 bites)
Az egység kereshet  metadata adatbázissal kerül szállításra

Sz : Egyedi képerny  sz  használata az eredeti forrás fájl változtatása nélkül.  A
kép állítható, élesítés, él kiemelés és szürkeskála kiegyenlítésre

Monitor: 3MP (color) vagy  5MP (monokróm)
Készülékház: Merev aluminium konstrukció rezgéscsillapító lábakkal
Táplálás: 100-240 V AC (Automatikus szint érzékelés)
Garancia: 1 év alkatrész és munkadíj
Telepítés: Komplett szállítás könnyen és gyorsan telepíthet  vev  által
Méretek: 66cm x 58,4cm x 44,5cm
Súly: 54,4 kg


