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DXR250V 
Radiografia bezpośrednia 
Zaprojektowany do stosowania w terenie, DXR250V stanowi 
kompaktowe rozwiązanie radiografii cyfrowej, gotowe do 
użycia w najbardziej wymagającym otoczeniu. DXR250V jest 
przenośnym detektorem poziomu podstawowego, który 
umożliwia wykorzystanie radiografii cyfrowej w zastosowa-
niach dotychczas ograniczonych do radiografii komputero-
wej i błonowej. 
DXR250V umożliwia stosowanie krótszych czasów ekspozycji 
i natychmiastowe przeglądanie obrazów, co ogranicza po-
trzebę powtórnego wykonywania zdjęć i zwiększa ogólną 
produktywność użytkownika. 

Cechy i zalety 
• Lekki, cienki pakiet dający maksymalną dostępność 
• Szybko odłączany kabel łączący do łatwego ustawiania 
• Odporna obudowa i kaseta nośna do umieszczenia w 

terenie (opcjonalna) 

Zastosowania 
• Korozja erozyjna 
• Korozja podczas przepływu czynnika 
• Badanie skrzydeł samolotów 
• Wykrywanie ciał obcych 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wykresy charakterystyk detektora 
Wykresy charakterystyk detektora po lewej stronie 
są wykonane zgodnie z normą ASTM E2507-07 na 
wytwarzanie matryc cyfrowych detektorów radio-
graficznych (DDA). Standard ten umożliwia bezpo-
średnie porównanie obrazów DDA przez zapewnienie, 
że dane są zbierane i odtwarzane w sposób spójny i 
dokładnie określony. Norma podaje także wytyczne 
odpowiedniego dopasowania detektorów do zasto-
sowań. 

Piksele są identyfikowane jako złe według jednej lub 
kilku z siedmiu definicji opisanych w normie ASTM 
E2597-07. Piksele oznaczone jako złe są korygowane 
przez oprogramowanie GE, wykorzystujące dane 
zebrane z sąsiednich, dobrych pikseli. 

 

 

Dane techniczne 
Dane techniczne detektora 
Typ płyty Krzem amorficzny 
Materiał scyntylatora GOS 
Powierzchnia aktywna (około) 410 x 410 mm 
Format obrazu 2048 x 2048 
Podziałka pikseli 200 μm 
Przetwarzanie A/C 14-bitowe 
Minimalny czas ekspozycji 130 ms 
Interfejs Gigabit Ethernet 
Zakres dynamiczny 10 000 : 1 
Wymiary 585 x 465 x 27mm 
Waga 6 kg 
Temperatura robocza 10° do 35° C 
Wilgotność robocza 10 do 90 % (bez kondensacji) 
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 
Konektor wyjściowy UT 163 x 287 x 56 mm 
Waga 3 kg 
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