
CONPASS

Kompleksowy skaner ciała CONPASS umożliwia 
wykrywanie wszelkiego rodzaju broni białej oraz ogniowej, 
materiałów wybuchowych czy też innych środków 
w y k o r z y s t y w a n y c h  d o  p r z e p r o w a d z a n i a  a k t ó w 
terrorystycznych. Ponadto zaś zdolny jest do wykrycia 
narkotyków i kamieni/metali szlachetnych - zarówno 
ukrytych pod tkaninami, połkniętych, jak i włożonych w 
anatomiczne zagłębienia ludzkiego ciała (na przykład 
leki/narkotyki w balonikach). Kontrola taka jest nieszkodliwa 
dla osoby poddawanej procedurze. Zapewnione zostaje w ten 
sposób bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Rozwiązanie to, opierające się na opatentowanej 
technologii transmisji promieniowania rentgenowskiego, 
eliminuje potrzebę kontroli osobistej, jak również znacznie 
zwiększa efektywność pracy danego punktu kontrolnego. 
Zaawansowana technologia zastosowana w skanerze ciała 
CONPASS czyni skanowanie bezpiecznym dla operatorów i 
osób poddawanych takiej kontroli. Standardowa dawka 
promieniowania - mniejszą niż 0,25 μSv na obraz - jest 400 
razy mniejsza niż dawka stosowana w regularnych 
medycznych badaniach rentgenowskich klatki piersiowej. 
Czyni to skaner ciała CONPASS narzędziem zgodnym z ANSI 
43.17-2009 i uzasadnia jego zastosowanie wśród 
społeczeństwa. 

Najbardziej skuteczne wykrywanie (skanowanie) zagrożeń i przemytu - rozwiązanie w zakresie 
obrazowania obiektów znajdujących się na lub w ciele ludzkim.
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CONPASS lub CONPASS SV (system 
Single View) to przede wszystkim nowy środek 
kontrolny odnoszący się do personelu, oparty 
na wykorzystaniu transmisji promieniowania 
rentgenowskiego. 

Un ika lna  chron iona  patentem 
technologia skanowania systemu kontroli 
personelu zawarta została przez ADANI w 
ramach rentgenowskiego skanera całego 
ciała. Technologia ta umożliwia uzyskanie 
obrazu projekcyjnego kontrolowanej osoby, jak 
również "zobaczenie", co jest ukryte pod 
powłokami ubrań oraz zapewnienie sobie 
wglądu "w" daną osobę. 

RENTGENOWSKI SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY 
DLA KADR (SKANER CIAŁA)

Lotniska, porty morskie, stacje kolejowe i dworce 
autobusowe 
Kontrola transgraniczna - policja i organy celne 
Więzienia - kontrola więźniów, gości i pracowników 
Miejsca wrażliwe takie jak elektrownie jądrowe, 
obiekty wojskowe, ambasady itp. 
Ochrona VIP 

POLA ZASTOSOWANIA:



DANE TECHNICZNE KOMPLEKSOWEGO SKANERA CIAŁA CONPASS
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Transmisyjny system skanowania rentgenowskiego CONPASS funkcjonuje na rynku 
od 1999 roku. Obecnie zainstalowanych jest 460 systemów w 25 krajach. Dowiódł 
on swojej kluczowej roli dla zarządzających bezpieczeństwem w wielu różnych 
dziedzinach zastosowań. 

Szybki - Bezpieczny - Elastyczny:

Skan - 7 sekund  

Spełnia wymogi ANSI 43.17.2009

3 różne ustawienia skanera

Pełna kompatybilność z większością systemów kontroli dostępu

Zdolność uaktualnienia do Dual View po instalacji

Wiele ekranów oraz kompatybilność z opcją zdalnego podglądu

NIEWYCZERPUJĄCA LISTA OBIEKTÓW I SUBSTANCJI 
WYKRYWANYCH DZIĘKI SKANEROWI CIAŁA CONPASS:

Broń (bomby, pistolety, noże itp) wykonana z metali, ceramiki, 
tworzyw sztucznych, drewna oraz innych materiałów, jak również 
wszelkie przedmioty, które mogą być użyte jako broń (igły, 
gwoździe, nożyczki itp) 
Składniki zespołów wystrzałowych - detonatory, druty itp. 
Plastyczne materiały wybuchowe 
Narkotyki 
Urządzenia elektroniczne 
Kamienie i metale szlachetne 
Chemiczne i biologiczne materiały w kontenerach 
Napoje i drinki 
Wszystkie obiekty, które mogą być uważane za niebezpieczne 
lub badane dla konkretnego zastosowania 

CONPASS - KOMPLEKSOWY SKANER CIAŁA - KORZYŚCI:

Realnie szybsze przejście przez punkty kontrolne 
Maksymalizuje bezpieczeństwo i eliminuje potrzebę fizycznych 
przeszukań u osób - w tym w zakresie urządzeń formowanych 
Kontrola butów bez ich zdejmowania - rozwiązanie 
przyjazne pasażerom 
Zdjęcia rentgenowskie wykonywane przy absolutnej 
prywatności pasażerów 
Radykalne niska dawka promieniowania pojedynczej kontroli 

Skaner CONPASS może być transportowany drogą lądową i koleją (w pojazdach/jednostkach z dachami). Transport systemu 
kontrolnego CONPAS statkami powietrznymi jest dozwolony tylko w szczelnych komorach - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zatwierdzonymi przez właściwe organy. Skaner powinien być przenoszony/przewożony wraz ze zgodnym oznakowaniem 
transportowym.

RENTGENOWSKI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA CONPASS - TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

 
- Temperatura otoczenia: od +5 do plus 35°C 
- Maksymalna względna wilgotność powietrza: 80% przy temperaturze plus 25°C 

WARUNKI TRANSPORTU CONPASS

CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE

Rozmiary, maks. 

Waga 

Szybkość skanowania 

Nośność Platformy 

Cykl Pracy 

2,260 [dł.] x 2,000 [szer.] x 2,500 [wys.] mm
[88.97" x 78.74" x 98.04"] 

750 kg [1653 Lbs] 

Pełna regulacja 7-14 sekund 

300kg [660 Lbs] 

100% - 24 godziny ciągłej pracy

SYSTEM OBRAZOWANIA W CZASIE RZECZYWISTYM

Dawka/kontrola promieniowania 

Cyfrowy Detektor X-ray 

Zaprogramowane tryby skanowania 

Penetracja stali 

Detekcja przewodów 

Funkcje manipulacji obrazem 

Monitor

0.25 μSv 

Matryca w kształcie L 832 piksele

3 tryby niezależnie konfigurowalne (LOW, MED., HI)

34 mm [1.34"] 

32AWG [0.01m m/0.004"]

Powiększenie do 200x, b/w w odwrocie, poprawa krawędzi, 
nakładka koloru, filtry automatyczne, jasność/kontrast 

24" LED [Pełny Korpus] 
*27" opcjonalny ekran dotykowy monitora

INNE

Sprzęt Komputerowy 

Oprogramowanie 

CPU 3.4 GHz, 4 GB SDRAM, dysk twardy 500 GB, 
akcelerator grafiki HD, DVD±RW/CD-RW 

Windows 7 Professional 64bit, CONTEST - diagnostyka / 
oprogramowanie zdalnego dostępu, dokumentacja 

6.6 µSv

0.25 µSv

100 µSv

61.6 µSv

PER 
SCREENING

AVERAGE NATURAL 
BACKGROUND PER 
24 HOURS

LONDON-LOS ANGELES 
FLIGHT, 10 HOURS

1 CHEST
X-RAY EXAM
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