
 
 
 

Преносими, безжични, здрави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Безжични дигитални детектори 

Позволяват по-голяма гъвкавост и ефективност на 
контрола на терен. 

 
 



 

 
 
 
 

DXR250C-W: Проектиран за индустриална радиография 

 
Преносимият детектор DXR 250C-W комбинира в едно експертния опит 
на GE в медицинската и индустриалната рентгенография. Този нов цифров 
детектор е специално създаден, за да отговори на нарастващите 
изисквания на индустриалните радиографски инспекции. 

 
 
 

 

• Намалено време за експонация за по-добра 
лична безопасност. 

• Намалено време за проверка за 
оптимизирана безопасност на процеса. 

• Намалено време за настройка за 
максимална производителност. 

Настройката на системата, събирането на 
изображения и обработката на данни е опростена с 
мощни Wi-Fi комуникационни режими 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Избор на преносими компютри за контрол при 
трудни условия. Предварително инсталиран софтуер 
Rhythm за подобрени възможности за анализ с 
незабавен преглед на изображенията 

 
 
 
 
 
 

Компактен и преносим 
8 ”x8” детекторът тежи само 3,5 кг и е с дебелина 
само 25 мм (0,98 ”). Идеален за труднодостъпни 
места, където е необходима максимална 
преносимост. 

Безжичен 
Детекторът използва безжична технология и 

работи с батерии. Опростяване на работата, 

което води до цялостно увеличаване на 

производителността на потребителите. 

 
• Функционира безжично (802.11 g, 

комуникационен обхват до 80 m, WEP2 сигурност) 
с безжична онлайн връзка, температура на 
детектора и мониторинг на мощността на 
остатъчната батерия на детектора 

• Режим на точка за достъп с преносима точка за 
достъп за разширен обхват 

• Специална комуникация за бърз пренос на 
изображения 

•  Опционален режим на пестене на енергия за 
увеличаване живота на батерията 



 

 
 

Здрав твърд капак за механична защита, лесен 
транспорт и монтаж в промишлени инсталации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Литиево-йонна батерия за 
бърза смяна с вграден 
индикатор за оставаща 
мощност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Здрав детектор с 8 x 8" GOS сцинтилатор, 200 μm 

 
Силата на Rhythm 

Новият Rhythm RT DR Acquire осигурява допълнителна 
функционалност за преносими безжични детектори и 
позволява на операторите да получават изображения в 
непатентован и надежден формат DICONDE. 
 

Нов безжичен панел за лесна работа и отстраняване на 
неизправности включва инструменти за определяне на 
свързаността на детектора и за следене на съответните 
условия, като сила на безжичния сигнал или състояние на 
батерията. Новите режими, като синхронизирана работа 
за импулсни рентгенови източници и увеличено време на 
експонация на кадър до 150 секунди, дават възможност 
на детектора да покрие нови приложения.. 
 

Заедно с Rhythm Review, цялото портфолио от модули за 
подобряване на изображението, администриране, отчитане и 
архивиране може да бъде достъпно на една DICONDE 
съвместима платформа (Enterprise Archive, Flash Fiiters , 
Измерване на дебелината на стената, Генератори на доклади 
и т.н.), адаптирана към индивидуалния клиентски работен 
процес и нуждите на приложението. 
 

Rhythm RT Lite: Специална уводна версия на Rhythm, която 
пиксел/стъпка с оптимизиран дизайн на изобр. поддържа   опростено, интуитивно получаване на данни. 

широк динамичен обхват и подобрена Зарядно за батерии за бързо 
зареждане и повторно 
калибриране на батерията 

ефективност на дозата 

И двата преносими безжични детектора могат да се 
използват с напълно съвместимия DICONDE Rhythm 
RT Lite и да отворят път към дигитална проверка по 
много икономичен начин. 

 

Ключови сегменти и приложения 

• Механичен интегритет за малки, средни и големи размери 
• Дебелина на стената, корозия, ерозия 
• Качество на заваряване 
• Качество на тръби и пръти 
• Топлообменници 

• Тръбопроводи с малки и големи отвори 
• Корозия на тръби 

• Достъп до въже във всички видове нефтохимически и други 
промишлени среди 

 

Гъвкави работни режими 

• И двата детектора могат да работят с батерия с 
възможност за бърза смяна или с опционално 
захранване 

• Безжични конфигурации с комуникация, 
хоствана от ad hoc или точка за достъп 

Здрав 
Със своята външна опаковка и здрав дизайн, 

DXR250C-W се справя в най-трудните условия. 

 
•  Здрав дизайн с алуминиев корпус и поддръжка на 

амортисьорен панел (шок, защита от вода и прах) с 
допълнителна здрава броня по периметъра 

• Преден прозорец от въглеродни влакна 

• Защитена електроника за подобрена защита от 
радиация 

• Допълнителна твърда обвивка с допълнителни 
връзки и буфери за допълнителна механична защита 

• Разширен диапазон на работната температура 
• Промишлено захранване с превключвател за 

включване / изключване и разглобяем свързващ 
елемент 



 

200 μm, GOS, 16x16” дигитална 
камера с оптимизиран 
сцинтилатор за по-добра 
ефективност на дозата и по- 

    кратко време на експонация  

Вградена батерия с 
удължен живот 

Универсален и преносим 

 
 
 
 
 
 

DXR250U-W: Оптимизиран за широк спектър от рентгенографски 
проверки 

 
DXR250U-W надгражда сферите на приложение на преносимия 
16x16 ”детектор от серията DXR250V на GE. Новият детектор  
използва същата безжична технология на DXR250C-W. Това 
разширява употребата му до универсална дигитална система за  
контрол, особено за средни и по-големи обекти. 

 
Оптимизирана батерия, безжична технология и външна опаковка, DXR250U-W ще осигури 
допълнителна производителност за рентгенографски проверки на място. DXR250U-W е напълно 
съвместим с повечето DXR250C-W аксесоари и Rhythm инсталации. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аксесоари 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Удороустойчив капак Удароустойчива мобилна Rhythm станция Удароустойчива мобилна Rhythm станция 

HP 8770W Panasonic Toughbook CF-53 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Куфар за пренасяне Захранване Зарядно за батерии 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Батерия Преносим безжичен рутер / точка за достъп Мек калъф* 

* само за DXR250C-W 



 

 
 
 

 

  Зарядно устройство за батерии  

Тип Две гнезда, ниво 3, самостоятелно зарядно 
устройство за батерия, съвместимо с 

                                                интелигентната батерийна система (SBSBus)  

Захранване Вход 30 V DC, 
включително захранване с широк обхват 

Характеристики Последователно зареждане 
Калибриране на батерията 
в ляото гнездо LED 

                                                индикатор  

Размери/Тегло 175 x 124 x 58 mm (6.89” x 4.89” x 2.30”) 
440 g (15.5 ounces) 

 
  Батерия  

Тип Литиево-йонна 

Клас 11.1 V, 1.85 Ah, 21 Wh 

Характеристики Индикатор за състояние на зареждане 

 
  Преносим безжичен рутер / точка за достъп  

Тип 150 Mbps преносима батерия / USB 
захранван безжичен рутер 

Безжични функции 
 
 
 
 

 
Захранване 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
2.4 - 2.4835 GHz 

Поддържа 64/128 битов WEP, 
WPA-PSK / WPA2-PSK, Безжично MAC 
филтриране, Активиране / Деактивиране, SSID 

                                                излъчване  

Вътрешна 2000 mAh акумулаторна 
батерия, 5 V DC / 1.0 Външен адаптер 
за захранване, Micro USB 

Размери/Тегло 100 x 62 x 16 mm (3.9” x 2.4” x 0.6”) 
94 g (3.3 ounces) 

 

 

  Захранване  
 

Напрежение Вход: 100-240 V, 50-60 Hz 
Изход: 12 V DC 

Размери 105 x 60 x 240 mm (4.13" x 2.36" x 9.45") 

Тегло 0.7 kg (25.7 ounces) 

Кабел Разглобяем, дължина 3 m (10 ft) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Подлежи на промяна без допълнително 
уведомление 
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Детектор DXR250C-W DXR250U-W 

Тип плосък панел Аморфен силиций 

Сцинтилатор 
материал 

Гадолиниев оксисулфид 
(GOS) 

Активна зона 
(прибл.) 

200 mm x 200 mm 405 mm x 405 mm 

Формат изобр. Пълен: 1024 x 1024 / 
групиран: 512 x 512 / 
център изследвана 
област: 512 x 512 

Пълен: 2048 x 2048 

Pixel/стъпка 200 μm 

A/D конверсия 14 bits 

Min. вр. експонация 
Max. вр.експонация 

130 ms 
150 sec 

Интерфейс Gigabit Ethernet 
(отделна линия) 
WIFI 802.11g (adhoc / 
точка на достъп) 

100 Mbit Ethernet 
комбиниран с щепсел за 
батерия 
WIFI 802.11g (adhoc / 
точка на достъп) 

Динамичен обхват 10,000 : 1 

Размери 408 mm x 257 mm x 
25 mm (16.06" x 10.12" 
x 0.98") (30 mm в 
областта на отделението 
за батерията) 

600 mm x 460 mm x 
26 mm (23.62" x 18.11" 
x 1.02") (28 mm в 
областта на отделението 
за батерията) 

Тегло 3.5 kg (7 lb) (вкл. 
батерия, без 
твърд капак) 

5 kg (11 lb) (вкл. 
батерия, без 
твърд капак) 

Работна 
температура 

-20 ° C до 50 ° C (намален динамичен диапазон 
при по-високи температури в този диапазон) 

Температура на 
съхранение 

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 

Влажност RH, 10-90% без конденз 

 


