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Ten rentgenowski system kontroli pojazdów przeznaczony jest do skanowania w pełni 
załadowanych pojemników i samochodów ciężarowych.

N a j n o w o c z e ś n i e j s z y  s k a n e r 
rentgenowski wysokiej energii o niskich 
wykorzystywanych dawkach promieniowania 
rentgenowskiego z portalowym systemem 
detekcyjnym opracowany specjalnie do 
kontroli pojazdów załadowanych (kontener lub 
drobnica) wykorzystujący innowacyjną 
technologię "drive-thru".

Opracowany do kontroli kontenerów i 
pojazdów, w celu identyfikacji zgodności 
ł a d u n k o w e j  w z g l ę d e m  d o k u m e n t ó w 
transportowych oraz do wykrywania przemytu, 
narkotyków, broni i innych niebezpiecznych 
przedmiotów.

Przeznaczony do pracy w portach 
morskich, punktach kontroli ruchu, punktach 
celnych, magazynach tymczasowych oraz 
innych miejscach, gdzie wymagana jest pełna 
kontrola ładunku. 

PRZEZNACZENIE

Jest to kompaktowy samodzielny system 
skanowania rentgenowskiego, który może być w 
łatwy sposób wykorzystywany i transportowany za 
pomocą standardowego pojazdu kontenerowego. 
System kontroli pojazdów DTP 5000LVR dzięki 100% 
mobilności doskonale nadaje się do kontroli 
miejscowej w większości lokalizacji. DTP 5000LVR z 
akceleratorem 5 MeV może przenikać stal do 250 
mm i kontrolować do 60 samochodów ciężarowych 
na godzinę. System ten może zostać przygotowany 
przez standardowy zespół w czasie krótszym niż 120 
minut. Generator elektryczny włączony do systemu 
umożl iw ia  jego  s tosowanie  bez  pot rzeby 
wykorzystania lokalnej infrastruktury.

JEDNOSTKA RENTGENOWSKA

DETEKTORY OBRAZU RENTGENOWSKIEGO

System przetwarzania obrazu i danych

System kontroli obiektu

Radiacyjny system bezpieczeństwa

System zasilania rezerwowego 

System transportowy (opcja)

KONFIGURACJA
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CECHY KLUCZOWE

Kierowcy nie są narażeni na działanie promieniowania, pozostają oni w swoich pojazdach podczas 
operacji skanowania, prowadzą je własnoręcznie przez jego obszar (generator rentgenowski i system 
detektora (portal promieniowania), który zapewnia wysoką przepustowość. Ze względu technologię 
operującą niskimi dawkami kabina ciężarówki może zostać przeskanowana wraz z kierowcą. 

Uruchomienie systemu skanującego DTP 5000LVR  wymaga stosunkowo niewielkiej powierzchni - bez 
specjalnych wymagań odnoszących się do dodatkowej infrastruktury. Kontrolowany teren nie przekracza 

System kontroli pojazdu DTP 5000LVR jest systemem kompaktowym, który może w łatwy sposób zostać 
przeniesiony w standardowym kontenerze, zostać zainstalowany i osiągnąć pełną funkcjonalność w 
ciągu mniej niż 2 godziny - przy pracy dwóch lub trzech operatorów.  

Skaner samochodowy DTP 5000LVR jest w stanie szybko skanować i sprawdzać zawartość kontenerów i 
samochodów ciężarowych w ramach kontrolowanego przepływu ruchu (tryb pracy drive-thru) - 30 szt - 
kontenery 40' lub 60 szt kontenery 20' - na godzinę. 

Możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości zdjęć rentgenowskich kontrolowanych obiektów poprzez stal 
250 mm - przy prędkości pojazdu 5-10 km/h. 

System skanowania pojazdu DTP 5000LVR zapewnia najlepszą rozdzielczość przestrzenną 5 mm i 
czułość kontrastową 4%. 

Innowacyjna technologia skanowania "drive-thru" 

Niewielkie wymiary 

Mobilność

Wysoka przepustowość 

Wysoka penetracja

Wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie

Niska dawka promieniowania w połączeniu ze skutecznym radiologicznym systemem bezpieczeństwa 
gwarantuje bezpieczeństwo dla kierowcy pojazdu, przechodniów i pasażerów podróżujących "na gapę". 

Bezpieczeństwo dla kierowców, operatorów i osób postronnych - w odniesieniu do promieniowania 

Jesteś gotowy dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach? 

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży lub prześlij swoje pytanie, a my 
skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.


	Page 1
	Page 2

