
HỆ THỐNG X-RAY THỜI GIAN THỰC CỐ ĐỊNH - MODEL X-CUBE COMPACT/ X-CUBE XL 

Đặc tính kỹ thuật:
 X-CUBE đáp ứng nhu cầu cho kiểm tra nhanh các mẫu trong công nghiệp như: đúc, 

thép, gốm, nhựa và hợp kim đặc biệt

 Nguồn cao áp 160kV hoặc 225kV

 Kiểm tra các mẫu lớn đường kính tới 600mm và chiều cao tới 900mm (model X-

Cube Compact) hoặc kiểm tra đường kính tới 800mm và chiều cao tới 1500mm 

(model X-CUBE XL)

 Phần mềm phân tích hình ảnh VISTAPLUS giúp đánh giá và tối ưu hóa hình ảnh 

kiểm tra

 Tích hợp công nghệ chụp ảnh CT (tùy chọn)

 Kết nối:  3N PE 400/230V 50 Hz, 35 A, TN-S or TN-C-S network

 Công suất: <. 11 kVA*

 Nối đât: Nối đất riêng biệt cho thiết bi X-ray và cao áp (< 2 Ω) với khoảng cách nhỏ nhất 6 mm²

 Vận chuyển: Buồng chống bức xạ với bàn điều khiển hệ thống/ Cơ cấu nâng (xe nâng)

 Nhiệt độ môi trường: +10° C đến +40° C

 (Acc.to IEC 60 601-1) Áp lực không khí 700 hPa đến 1060 hPa

Bộ phận điều khiển:
 Công nghệ X-touch đơn giản hóa và kiểm 

soát tất cả tốc độ nhanh 
 Hình ảnh kĩ thuật số tự động, xử lý nhanh 

và tiết kiệm thời gian, do đó thời gian tổng 
thể là nhanh hơn nhiều 

Thông số kỹ thuật:

Các tiêu chuẩn phù hợp:
 CE conformity , EN 12100-1, EN 12100-2, EN 418, EN 574, EN 954-1, EN 

1050, EN 60529, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-

6-4, DIN 54113 RöV, UVV BGV A1, UVV BGV A3, UVV BGV A4

Khả năng khi nâng cấp với CT:
 Có thể nâng cấp thêm chức năng (chụp cắt lớp tinh vi) hoạt động chuyển 

đổi XCUBE vào thiêt bị đa năng 3D cone beam-CT, để kiểm tra chi tiết,  

xây dựng và mô phòng hình khối 3D với độ phân giải 0.1mm tùy thuộc 

vào kích thước mẫu Hình ảnh chụp 2D Hình ảnh 3D

Bộ phận điều khiển
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