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THIẾT BỊ PHÁT TIA X DẠNG XUNG 270KVP/ 370KVP - MODEL XRS-3 & XRS-4

Chân đỡ cơ động

Biểu đồ chiếu chụp nhanh cho thép với phim polaroid 803 (độ xuyên thấu 1” (25,4mm))

Thông số kỹ thuật:
 Kích thước bao gồm Pin: 14" (35.6 cm) x 4.5" (11.5 cm) x 7.5" (19.0 cm)

 Khối lượng: 12lbs (5.4kg)

 Liều ra:  4.0 mR/xung cực đại, 2.6 mR/xung cực tiểu, khoảng cách đo 
12in bắt đầu từ nguồn

 Tốc độ phát xung: 15 xung/ giây

 Kích thươc nguồn ra: 1/8 in. (3 mm)

 Năng lượng xung phát lớn nhất: 270 KVP

 Độ xuyên thấu trong thép: 1” (25,4mm)

 Độ rộng xung: 50 nano giây

 Dòng cấp: 20 amps @ 13.4 volts

 Nguồn cấp: DeWalt® 14.4 volt, Pin sạc Nickel

 Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 1200F (-23 đến 500 C)

 Chu kỳ hoạt động: 200 xung mỗi 4 phút (3000 xung/giờ)

 Làm ấm: không yêu cầu

 Bảo hành 1 năm

Thông số kỹ thuật:
 Kích thước bao gồm Pin: 17.5" (44.5 cm) x 5" (13.5 cm) x 8.5" (21.6 cm)

 Khối lượng: 21lbs (9.5kg)

 Liều ra:  7.0 mR/pulse max, 4 mR/pulse min, khoảng cách đo 12in bắt đầu 
từ nguồn

 Tốc độ phát xung: 10 xung/ giây

 Kích thươc nguồn ra: 1/8 in. (3 mm)

 Năng lượng xung phát lớn nhất: 370 KVP

 Dòng ra: 0.25mA

 Độ xuyên thấu trong thép: 1,5” ( với 99 xung)

 Độ rộng xung: 50 nano giây

 Dòng cấp: 13A @ 18 V

 Nguồn cấp: DeWalt® 18 V, Pin sạc Nickel

 Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 1200F (-23 đến 500 C)

 Chu kỳ hoạt động: 200 xung mỗi 4 phút (3000 xung/giờ)

 Làm ấm: không yêu cầu 

Phù hợp mọi môi trường Nhỏ gọn - cầm tay

Model XRS-3

Model XRS-4

Ứng dụng:
 Thiết bị với công nghệ phát tia X- Ray dạng xung, nhỏ gọn, cơ động và dễ sử dụng. Không ảnh hưởng phóng xạ nhiêu đến môi trường xung quang 

và nhân viên vận hành khi chiếu chụp. 

 Sử dụng dễ dàng trong những điều kiện khó khăn như leo trèo, góc hẹp, những vị khí cao khó tiếp cận, không có nguồn điện cấp hoặc khó cấp.

 Phù hợp mọi ứng dụng trong kiểm tra công nghiệp, điện tử, cơ khí, nhiệt điện, thủy điện, hàng không…

 Ống phát tia dạng xung có thể chụp nhanh với phim polaroid 803 (không cần tráng rửa)




