
 

GE Inspection Technologies Błona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma GE Inspection Technologies 
oferuje całkowicie nowy procesor 
NOVA, będący częścią sprawdzonych 
systemów błonowych Agfa NDT i 
jeszcze jednym procesorem przezna-
czonym i specjalnie zbudowanym dla 
przemysłowego środowiska badań 
nieniszczących. Inteligentny, solidny, 
ekonomiczny i automatyczny, wypeł-
nia lukę dla zwartego procesora wy-
konującego trudne zadania badań 
nieniszczących oraz zapewnia jakość 
i charakterystyki wymagane przez 
użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procesor NOVA ma zwartą budowę, 
przez co zajmuje mało miejsca w 
laboratorium. Jest szczególnie lekki i 
łatwy do transportu. Zawiera najno-
wocześniejszą elektronikę i materiały, 
czyniące go łatwym w obsłudze i ser-
wisowaniu. Może być wyposażony w 
opcjonalny pakiet dodatków zwany 
zestawem NOVA Comfort, który 
umożliwia łatwe zwiększenie wydaj-
ności. Jest kontynuatorem renomo-
wanego wyposażenia Agfa NDT za-
pewniającego wysoką wydajność przy 
doskonałym stosunku ceny do jako-
ści. 
Jego szczególnie małe zużycie ener-
gii (max. 1700 W) daje znaczne 
oszczędności w ciągu jego okresu 
żywotności (procesor jest wyposażo-
ny w inteligentny system zarządzania 
energią). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Bez względu na to, czy użytkownik 
ma ograniczone potrzeby obróbki 
błon, czy też używa wielu procesorów 
w różnych miejscach, NOVA jest do-
skonałym wyborem. Wszechstronny i 
łatwy do zainstalowania, nadaje się 
bardziej do małego laboratorium niż 
do obszernych badań rurociągów. 
Procesor został dokładnie przetesto-
wany na pełnym zakresie błon i od-
czynników Agfa NDT. Można go uży-
wać z najwyższym zaufaniem otrzy-
mania optymalnych wyników wywoły-
wania błon. 
Wszystkie systemy błonowe Agfa 
NDT są wspierane przez wysoko 
wykwalifikowanych techników i spe-
cjalistów GE - ekspertów gotowych do 
udzielenia pomocy technicznej i orga-
nizacyjnej. Tak jak sam procesor, są 
oni skoncentrowani na zapewnieniu 
jakości i wydajności w celu ułatwienia 
pracy użytkownikowi. 

Cyfrowy | Prądy wirowe | Błona | Maszyny testujące | Ultradźwiękowe | Rentgenowskie 

NOVA 
Kompaktowy procesor błon 

Prosta konstrukcja i obsługa 
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Ułatwia osiągnięcie doskonałego obrazu 

Doskonały wybór w każdej dziedzinie 
Nasz kompaktowy procesor zaspokaja tak wiele różnych potrzeb, że firmy każdej 
wielkości i rodzaju uznają go za najlepszy zwarty procesor błon na rynku. 

Procesor NOVA jest idealny dla... 
• firm kontrolujących, które prowadzą badania polowe i rozmieszczają swoje ze-

społy wzdłuż rurociągów, w rafineriach i innych miejscach dla zwiększenia wy-
dajności, przez co potrzebują wielu procesorów łatwych do transportu i obsługi 

• laboratoriów produkcyjnych lub badawczych stosujących ręczną obróbkę i szu-
kających sposobu automatyzacji swojej obróbki 

• firm posiadających sporadyczne kontrakty i potrzeby, wymagające zużycia od 10 
do 50 błon dziennie 

• firm potrzebujących rezerwowego procesora zapewniającego im elastyczność w 
obróbce błon i uzupełnienie ich rozwiązań cyfrowych. 

 

Cechy przyjazne dla użytkownika 

• Zwarta konstrukcja 
Zajmuje tylko do 0,40 m2 powierzchni podłogi. 

• Dobrze zaprojektowana, lekka konstrukcja 
Wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium i PCW, jest odporny na korozję i so-
lidny, ale przy tym lekki (max. 80 kg bez zestawu NOVA Comfort) i trwały przez 
długi okres żywotności. 

• Możliwość stosowania na całym świecie 
W standardowej wersji jest wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę. Na 
całym świecie technika "włącz i pracuj" pozwala na przystosowanie go do każ-
dego standardowego wyjścia o dowolnym napięciu stosowanym na świecie. 

• Łatwość użytkowania 
Jest wyposażony w automatyczną funkcję start/stop. Wykrywanie błony za po-
mocą pięciu rolek skanujących umożliwia inteligentne i ekonomiczne uzupełnia-
nie odczynników w zależności od powierzchni obrobionych błon. Wyświetlacz 
kontrolny przedstawia wizualnie wszystkie parametry procesu (temperaturę, na-
stawy suszarki). Lampka OK wskazuje, kiedy można włożyć następną błonę. 

• Łatwość samodzielnego serwisowania 
Lekkie aluminiowe pokrywy boczne umożliwiają łatwy dostęp do maszyny. Wie-
szaki są łatwe do montażu, czyszczenia i konserwacji. Pompy cyrkulacyjne są 
łatwo dostępne i mogą być łatwo wymienione przez użytkownika. 

• Pokrywa światłoszczelna 
Zaprojektowana do zabezpieczenia przed wniknięciem światła do procesora, 
standardowa pokrywa światłoszczelna umożliwia operatorowi wykonywanie in-
nych czynności podczas podawania błon do procesora NOVA. Zapobiega także 
wnikaniu do procesora cząstek kurzu, przez co pozwala uniknąć powstawania 
zadrapań błony. 

 

 

 

 
 



 

Sprawdzona jakość Agfa NDT 

Procesor NOVA oferuje wzorcową 
jakość i wyjątkowe cechy, dla których 
procesory Agfa NDT są preferowane 
na całym świecie. Te wyjątkowe ce-
chy to: 
• Doskonała jakość błon od pierw-

szego uruchomienia. Funkcja inte-
ligentnego uzupełniania oznacza, 
że procesor jest zawsze gotowy 
do użycia, 

 

 

 

• Poręczne, zdalne monitorowanie i 
diagnostyka. Procesor łączy się z 
komputerem technika serwisowe-
go bezpośrednio lub zdalnie. 
Wszystkie dane maszyny są prze-
syłane szybko i niezawodnie. 

 
 
 

 

 

 

 

Ponieważ niektóre zastosowania 
wymagają działań wykraczających 
poza standardowe cechy procesora, 
firma GE Inspection Technologies 
oferuje zestaw NOVA Comfort, pakiet 
rozszerzeń procesora błon, zawiera-
jący: 
• Elektrozawór oszczędzający wodę 

i pompę uzupełniania wody. Ze-
staw ten jest szczególnie popular-
ny w regionach, w których zużycie 
wody jest monitorowane. 

 

nawet jeśli był wyłączone przez kilka 
godzin. Procesor wysyła impuls za-
pewniający, że w jego zbiornikach 
stale znajdują się świeże odczynniki, 
co zapewnia wysoką jakość obrazu 
od pierwszego do ostatniego cyklu 
pracy. 
 
 
 

 
 

 

• Nasz personel serwisowy, dele-
gowany z ośrodków serwisowych 
GE Inspection Technologies na 
całym świecie, posiada najlepsze 
kwalifikacje do przeprowadzania 
serwisu i konserwacji Waszych 
urządzeń 

 
 

 
 

 

 

Umożliwia on powiązanie ilości do-
starczanej wody płuczącej z po-
wierzchnią błon wchodzących do 
sekcji płukania, spełniając ostre wy-
magania ochrony środowiska. 

 
• Filtr wodny z wkładem. Element 

ten jest szczególnie przydatny do 
filtrowania wody wpływającej do 
procesora, zapewniając doskonałą 
jakość błony, ponieważ odfiltrowu-
je wszystkie cząstki zawieszone w 
wodzie. 

• Mała emisja ciepła 
System suszenia w podczerwieni 
zapewnia równomierne suszenie 
błon i utrzymuje akumulację ciepła 
w ciemni na absolutnie minimal-
nym poziomie. Temperatura śro-
dowiska pracy pozostaje komfor-
towa. 

 
 

 
 

 

firmy GE Inspection Technologies. 
Oferujemy wizyty na wezwanie tele-
foniczne w celu naprawy i konserwacji 
oraz standardowe i indywidualne 
umowy serwisowe (podstawowa, 
rozszerzona, premium). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Dwa zbiorniki uzupełniające o 
pojemności 30 l. Te dwa zbiorniki 
można z łatwością umieścić pod 
stołem podstawy dla zaoszczę-
dzenia miejsca w ciemni. 

 

Doskonały serwis i wsparcie techniczne 
 

Łatwe unowocześnienie przy użyciu zestawu NOVA Comfort 
 



 

 

Specyfikacja techniczna – NOVA 
Numer typu: 7070/100 

Wymiary: długość 35 cm (stół) + 59 cm (procesor)  
 + 25 cm (taca) lub 119 cm 

 szerokość 68 cm 
 wysokość 57 cm 
 podstawa 0,40 m2 

Waga: pusty 80 kg 
 napełniony 110 kg 
Pojemności zbiorników: wywoływacz 10 l 

 utrwalacz 10 l 
 woda 10 l 
 czujnik poziomu wody TAK 

Przyłącze wodne: zimna woda wodociągowa min. 5 °C, przyłącze ¾" 

Ciśnienie wody: min./max. 1,0 - 6,0 bar 

Zasilanie: napięcie 100 - 120 V 200 - 208 V 230 - 240 V 
 natężenie 8,5 A 7,5 A 6,5 - 7,3 A 
 częstotliwość 50/60 Hz 
 pobór mocy max. 1700 W 
 Inteligentne oprogramowanie zarządzania mocą 

Cykl obróbki: standardowy czas zanurzenia w wywoływaczu 100 s 
 zakres czas zanurzenia w wywoływaczu 12 - 150 s 

Błona: wydajność 30 błon 35 x 43 cm na godzinę 
 w cyklu standardowym 

 szerokość 3,5 cm do 43 cm 
 wielkość min. 6 x 12 cm 
 błona w rolce od szerokości 3,5 cm; długość dowolna 
 

Standardowa dostawa NOVA (kod EQFKZ) obejmuje: 
• stołowy procesor błon NOVA 
• pokrywę światłoszczelną 
• dokumentację serwisową klienta i listę części  

zamiennych 
• instrukcję obsługi 
• międzynarodowe przyłącze sieciowe 

Zestaw NOVA Comfort (kod EQPSL) obejmuje: 
• elektrozawór oszczędzający wodę 
• pompę obiegu wodnego 
• filtr wodny z wkładem 
• dwa zbiorniki uzupełniające po 30 l 

 

Oprzyrządowanie 
• podstawa stołowa 
• dwa zbiorniki uzupełniające po 30 l 
• filtr wodny z wkładem 

Urządzenia peryferyjne 
• mikser Agfa NDT 
 
 
 
 
 

 

 
kod 3BNMQ 
 
kod 3779N 
kod EM3YK 

 
kod 3U66F 
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