6040 X-RAY Bagaj Tarama Sistemi
FOTON-X 6040

•
•
•
•

40 c mx 60 c m tü n e l b oy u t u
16 0k V an o t v o ltaj ı
Ato m n u m aras ı b az lı s ın ıf lan d ır ma
Ta ran an b ag aj gör ü n tü s ü n ü tar ih b il gis i v e b a ga jı koy an k iş in in
v id e os u i l e s ak lay ab il m e

Havaalanları kurum ve kuruluşlarda, AVM’lerde ve diğer güvenli geçiş
sağlanan girişlerde el bagajı kontrolü için geliştirilen 60cmx40cm tünel
boyutuna sahip X-Ray Bagaj Tarama Sistemi, güvenlik ve yüksek
çözünürlüklü görütüleme isterlerini karşılayan kompakt ve şık tasarımıyla
öne çıkan bir üründür.
Cihaz sahip olduğu tehdit kütüphanesi sayesinde sanal tehditler
oluşturabilmektedir.

Çift enerji seviyesine sahip FOTON-X 6040 operatörleri muhtemel tehditlere
karşı uyarmaktadır. Sistem, üzerinde bulunan kamera(lar) yardımıyla paketi
koyan kişinin video görüntüsü ve tarih bilgisi X-Ray paket görüntüsü ile
birlikte kaydedilmektedir. Ayrıca sistem sahip olduğu tehdit kütüphanesi
sayesinde sanal tehditler oluşturabilmektedir.

ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tünel Ebat

60cm x 40cm

Anot Voltajı

160kV

Çözünürlük

40 AWG kablo tespiti

Penetrasyon

34mm çeliğe penetrasyon

Tarama yönü

Çift yönlü tarayabilme

Depolama

>50.000 görüntü

Video Kayıt

Çift yönlü video kayıt

Yük taşıma kapasitesi

160kg

Çalışma Sıcaklığı

0°C ile +40°C arası

Çalışma Nem Aralığı

≤%90 bağıl nem

GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ
Görüntüleme Tekniği

Yüksek çözünürlüklü L-Yerleşim detektör

Siyah Beyaz Görüntü Derinliği

16bit (65536 seviye)

Renkli Görüntü Derinliği

8bit (256 seviye)

Görüntü Modu

20 farklı mod

Sınıflandırma

Organik – İnorganik/Hafif Metal – Ağır Metal

Zoom

64X
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