
BV 5030

Urządzenie  ADANI BV 5030 jest przeznaczony do kontroli wizualnej różnych przedmiotów to 
jest  poczty, bagażu podręcznego, bagażu i innych przedmiotów bez 
ich otwierania. 

B V  5 0 3 0 C  u m o ż l i w i a 
identyfikację broni ,  materiałów 
wybuchowych (w tym plastycznych 
materiałów wybuchowych), leków, 
zapłonników oraz niebezpiecznych 
p r z e d m i o t ó w,  s t a n o w i ą c y c h 
zagrożenie dla bezpieczeństwa - na 
podstawie identyfikacji substancji o 
efektywnej liczbie atomowej. 

S y s t e m  p o d w ó j n e g o 
obrazowania z  automatycznym 
kodowaniem kolorem materiałów o 
różnych liczbach atomowych pomaga 
wyspecjalizowanym kontrolerom 
łatwo zidentyfikować niebezpieczne 

Algorytmy stosowane w oprogramowaniu umożliwiają automatyczne podkreślenie/identyfikację takich przedmiotów jak broń, materiały wybuchowe, 
środki odurzające, a także obszary nieprzezroczyste, gdzie może być ukryty niebezpieczny przedmiot. Funkcje te zwiększają efektywność operacyjną. 

Specjalna konfiguracja stacji roboczej operatora czyni oprogramowanie odpornym na działanie wirusów i inne szkodliwe zakłócenia. Zamknięcie systemu 
następuje natychmiast - w sposób bezpieczny dla sprzętu oraz danych. 

Ze względu na nową konfigurację sprzętu, system staje się gotowy do pracy w ciągu 30 sekund. Możliwe jest również natychmiastowe wyłączanie systemu. 

Obejmuje języki angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, polski, arabski, chiński oraz - na życzenie - inne języki.

Zestaw/zbiór "inteligentnych" narzędzi i ustawień umożliwiających operatorowi opanowanie sterowania systemem w sposób szybki, dzięki czemu łatwo 
osiągalny jest odpowiedni komfort codziennej pracy. 

Stan wszystkich ważnych podzespołów i komponentów jest kontrolowany w trybie online, dzięki czemu zachowana zostaje zdolność operacyjna systemu, 
a operator jest w odpowiednim czasie informowany o wszelkich zmianach. 

Operator ma prawo wyboru czy używać 3 kolorów obrazowania (organiczne/nieorganiczne/metale), która to opcja warunkowana jest doświadczeniem lub 
obrazowania w oparciu o 7 kolorów, które jest bardziej szczegółowe i umożliwia bardziej precyzyjne rozpoznawanie materiału na podstawie efektywnej liczby 
atomowej. Nowe kolory pomagają operatorowi zachować odpowiedni poziom koncentracji i nie dopuścić do "przeładowania" percepcyjnego podczas pracy 
w długim okresie czasu. Poprawia to jakość pracy wykonywanej przez operatora oraz przepływ obiektów w ramach punktów kontrolnych. 

Automatyczna identyfikacja podejrzanych obiektów (narkotyków, materiałów wybuchowych) i podkreślenie obiektów gęstych optycznie 

Rolki wejścia / wyjścia / składu

Pulpit operatora

Operowanie zdalne

Funkcjonalność dwóch monitorów

Opcja operacji na klawiaturze

Zestaw obiektów testowych

Zasilanie awaryjne UPS

OPCJE

Odporna na uszkodzenia konfiguracja przejmującej/analizującej stacji roboczej 

Szybki rozruch i wyłączanie 

Interfejs przyjazny użytkownikowi

Auto-diagnostyka w czasie rzeczywistym 

Dostępność - 7 i 3 kolory obrazowania 

CECHY KLUCZOWE

Wielojęzyczny interfejs 
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ZASILANIE

Rodzaj obwodu 

Napięcie liniowe 

Częstotliwość liniowa 

Zużycie energii poniżej 0.9 kVA 

jednofazowy, 
ogólnego zastosowania 

230 VAC ± 10% / 120 VAC ± 5% 

50 / 60 Hz 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AWS OPERATORA

Procesor 

Urządzenie przechowywania danych 

RAM 

Grafika

Wyświetlacz

UPS - opcjonalnie 

System operacyjny

Archiwizacja obrazów 

Przynajmniej Intel Pentium 
G3460 

SSD 250 Gb 

DDR3, 4 Gb 

Zintegrowana

Przynajmniej 19.5” (1600x900) 

Zewnętrzne, przynajmniej 650 VA 

MS Windows 8.1 Wbudowany, 
konfiguracja odporna na błędy 

100.000 obrazów 

DETEKTOR

Wyraźne poziomy kontrastów, ponad 

Rodzaj wykrywacza

Czujka dwuenergetyczna

Odcienie szarości

Rodzaj elementów wrażliwych na promieniowanie 
rentgenowskie

Liczba czujników w matrycy

*Wykrywalność przewodów (minimalna średnica przewodu 
miedzianego/standardowy tryb działania)

*Penetracja stali, tryb działania - niska dawka 

*Penetracja stali, tryb działania standardowy 

*Penetracja stali, wysoki stopień promieniowania 

* Rozkład przestrzenny, mm (lp/mm) 

24 

Wieloczłonowa matryca 
w kształcie litery L 

Tak 

65 536 

fotodiody półprzewodnikowe 
z powłoką scyntylacyjną

1024 

0.08 mm (40 AWG) 

10 mm 

30 mm gwarantowane;

36 mm gwarantowane;

1.0 w kierunku skanowania

*Stwierdzony wynik pomierzony przez Zestaw Testowy ADANI 

TAŚMA TRANSPORTUJĄCA

Maksymalne równomierne obciążenie taśmy transportującej 

Wysokość przenośnika 

Prędkość taśmy transportującej 

Poziom hałasu < 65 dB(A) 

160 kg [353 funtów] 

840 mm [33.1"] 

0.22±0.03 m/s [43.3 ft./min] 

Wymiary tunelu

- Szerokość

- Wysokość

Wymiary ogólne - nie więcej, niż

- Szerokość

- Wysokość 

- Długość

Waga - nie więcej, niż

WYMIARY

365 kg [805 funtów] 

520±3 mm [20.5"] 

320±3 mm [12.6"] 

750 mm [29.5"] 

1325 mm [52.2"] 

1240 mm [48.8"] 

BV 5030

Lekki Organiczny 

Organiczny 

Organiczny, Niskiej Gęstości 

Mieszany 

Metale Lekkie  

Metale Ciężkie 

Metale Gęste 

Nieprzenikliwe 

1-6 

6-8 

8-10 

10-12 

12-18 

18-30 

30+ 

– 

Brąz 

Brąz 

Brąz 

Zielony 

Zielony 

Niebieski 

Niebieski 

Czarny 

Czerwień 

Brąz 

Oliwka 

Limonka 

Zielony 

Niebieski 

Fioletowy 

Czarny 

Polietylen, węglowodory lekkie 

Drewno, olej 

Papier, alkohol 

Szkło 

Aluminium, silikon 

Żelazo, stal 

Złoto, srebro 

Ołów 

Gaz ziemny, benzyna 

Materiały wybuchowe 

Narkotyki 

Biżuteria, kamienie szlachetne 

Proch, detonatory 

Broń, amunicja, noże 

Przemyt 

Zamaskowane przedmioty niebezpieczne 

MOŻLIWE ZAGROŻENIE RODZAJ MATERIAŁU LICZBA ATOMOWA 3 KOLORY 7 KOLORÓW PRZYKŁAD

LAMPA RENTGENOWSKA

Napięcie anodowe, 

- Tryb działania - niska dawka 

- Tryb działania standardowy

- Wysoki stopień promieniowania

Kąt promieniowania

Kierunek promieni

System chłodzący

Typ anody

Bezpieczeństwo taśmy do ISO 1600 (33 DIN) 

90 kV 

140 kV 

160 kV 

58° 

ukośnie w górę 

kąpiel olejowa

stacjonarny 

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

Działanie: 

- temperatura otoczenia 

- ciśnienie atmosferyczne, kPa (mm Hg) 

- maks. wilgotność względna (przy + 20º С) 

Transport: 

- temperatura otoczenia 

Przechowywanie: 

- temperatura powietrza 

- maks. wilgotność względna (przy + 35º С) do 98%, nie uwzględniając 

0º do +40º С 

84.0 do 106.7 (630-800) 

do 90%, nie uwzględniając 

-20º do +50º С 

-10º do +50º С 

DANE OGÓLNE

BEZPIECZEŃSTWO RADIACYJNE

Struktura systemu zapewnia tłumienie promieniowania upływu przy ograniczeniu do 1,0 µSv/h (0,1 mR/h) lub niższe w 
dowolnym dostępnym punkcie w odległości 0,1 m [ 3.9" ] od zewnętrznej powierzchni systemu. Moc  dawki na stacjach roboczych 
personelu nie przekracza 1,0 µSv/h. 
                   Maksymalna zbadana dawka promieniowania podczas jednego skanu wynosi 0,16 µSv i jest bezpieczna dla błon o czułości 
do ISO 1600 (33DIN).
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