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NOVO DR oferuje przenośny system radiografii cyfrowej stworzony do 
pracy w terenie, zapewniając jednocześnie obrazy najwyższej jakości.

W przeciwieństwie do radiografii opartej na kliszy rtg lub 
skanowanej płycie pamięciowej, radiografia cyfrowa używa 
cyfrowego urządzenia (Detektora) do przechwytywania 
obrazów. Technologia ta pozwala nam na generowanie 
natychmiastowej i bardzo wysokiej jakości obrazów RTG, 
jednocześnie utrzymując minimalny poziom promieniowania. 
Tuż po wygenerowaniu, obraz RTG jest natychmiast 
wyświetlany na tablecie, po czym stosując nasze przyjazne 
dla użytkownika oprogramowanie dotykowe, obraz ten 

może zostać przetwarzany, ulepszany, udostępniany a także 
przechowywany cyfrowo i dostępny na miejscu. Uwzględniając 
radiografię cyfrową jako naszą podstawową technologię, 
opracowaliśmy i dostosowaliśmy system kompaktowy, lekki, 
wytrzymały, odporny na czynniki atmosferyczne, a także 
bezprzewodowy i zasilany bateryjnie. bateryjnych. Funkcje 
te umożliwiają badanie podejrzanych obiektów tak szybko, 
jak to możliwe, przy minimalnych nakładach czasu i ciężarze 
użytego sprzętu.

Zastosowania

Kontrola celna Kontrola graniczna

Siły specjalneWykrywanie podsłuchów / Ochrona VIP

EOD Neutralizacja IED

UnlockedLocked
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Równoczesna kontrola systemu  
i podgląd z wielu lokalizacji:

Żywotność baterii ma 
kluczowe znaczenie. Dzięki 
ponad 16 godzinnej pracy 
na bateriach, możesz 
skupić się na tym co ważne, 
zamiast martwić się, czy 
wystarczy Ci energii.

•  Użytkowanie w ekstremalnych 
warunkach pogodowych

• Standard złącz  MIL-DTL 38999
• Standard dla tebletów  MIL-STD-810G
• Detektory testowane na upadki
• Wytrzymałe skrzynie transportowe

Detektory w najnowszej technologii
Najcieńsze, najlżejsze i najbardziej wytrzymałe

Każdy z zestawów zawiera:
• Detektor
• Tablet
• Źródło RTG
• Kontroler/Wyzwalacz
• Dodatkowe moduły i kable

• Obsługa i kontrola systemu
• Najsilniejsze algorytmy wzmacniające jakość
• Optymalne sposoby ekspozycji
•  Różnorodność tabletów; od wzmacnianych 7”  

do 20” wyświetlaczy 4K
• Windows® 10

Jeden, wygodny tablet do pracy w strefie zagrożenia, 
drugi, większy poza strefą lub oba na raz.
• Kontrola systemu
• Wyświetlanie obrazów rentgenowskich
•  Możliwość poprawiania jakości 

zdjęć, zapisu i udostępniania  
do dalszej analizy

Najnowocześniejsze detektory 
do radiografii cyfrowej, 
zapewniające wyjątkowo wysokiej 
jakości obrazy zawierające  
najdrobniejsze szczegóły oraz 
umożliwiające głęboką penetrację

• Nieporównywalna jakość obrazu
• Penetracja stali* powyżej 85mm
• 16-bitów najnowszej generacji
• Grubość tylko 15,6mm
• Testowany na upadek z 70 cm
•  Odporność na zgniecenie do 

 150 kg
Testowano modelem  

Golden XRS-3 z odl. 25cm 3.5 lbs. (1.6 kg) 6.1 lbs. (2.8 kg)

Najbardziej wytrzymały system:
Dopasowany do każdych warunków terenowych  
i pogodowych

Zajmują najmniej miejsca:
Kompletny zestaw w jednej skrzyni

Oprogramowanie dotykowe
Wyjątkowo przyjazny użytkownikowi interfejs 
dotykowy

OFF ON

Najwyższa jakość obrazu
16 bitowa najnowsza 

Najdłuższa żywotność baterii
Ponad 16 godzin pracy na bateriach

Najważniejsze cechy systemu

1

Przed Po Przed Po

Genie HDR Obraz z jednego impulsu

Dwa tablety, jeden, mały tablet do 
pracy, drugi, duży w strefie bezpiecznej
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Produkty

Rodzina produktów NOVO Security Rover jest przeznaczona dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracujących 
w trudnym terenie. Nasz system Rover jest zamontowany i dopasowany w skrzyni 25” iM2750 firmy Pelican™ i zawiera 
Detektor, Tablet z oprogramowaniem, Kontroler, 50 m kabla komunikacyjnego na szpuli, statyw detektora oraz dodatkowe 
moduły i przewody. Ponadto, system Rover jest przystosowany do przechowywania promienników XR150, XR200 i XRS3.

• Detektor NOVO 15WS (obszar obrazowania 9.1” x 11.2”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ 4K  –  wyświetlacz 20’’

• Oprogramowanie NOVO Touch

• Możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej

R O V E R
4K

R O V E R
4K

Systemy NOVO Rover

• Detektor NOVO 15WS (obszar obrazowania 9.1” x 11.2”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ FZ-G1 – wyświetlacz 10.1”

• Oprogramowanie NOVO Touch

• Możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej

• Detektor NOVO 22WS (obszar obrazowania 14” x 16.8”

• Tablet Panasonic Toughpad™ 4K – 10.1’’

• Oprogramowanie  NOVO Touch

• Możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej

• Detektor NOVO 22WS (obszar obrazowania 14” x 16.8”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ 4K  – 20''

• Oprogramowanie  NOVO Touch

• Możliwość pracy przewodowej i Bezprzewodowej

Skrzynia  iM2750 Pelican™

Skrzynia  iM2750 Pelican™

Skrzynia  iM2750 Pelican™

Skrzynia  iM2750 Pelican™
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Rodzina produktów NOVO Security Backpack jest idealna do stosowania w trudnych warunkach terenowych, gdzie 
kompletny system znajduje się na plecach operatora. System plecakowy umożliwia pracę bez- i przewodową, specjalnie 
zaprojektowany plecak zawiera detektor, tablet z oprogramowaniem, jednostkę sterującą – kontroler, wyzwalacz oraz 
dodatkowe moduły i kable. System  jest przystosowany do przenoszenia promienników XR150, XR200 i XRS3.

• Detektor NOVO 15WS (obszar obrazowania 9.1” x 11.2”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ FZ-G1 - wyświetlacz - 10.1”/ 20” 4K

• Kontroler

• Kabel komunikacyjny 50m na szpuli

• Detektor NOVO 15WS (obszar obrazowania 9.1” x 11.2”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ FZ-G1 - wyświetlacz - 10.1”

• Kontroler/Wyzwalacz

• Detektor NOVO 15WS (obszar obrazowania 9.1” x 11.2”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ FZ-G1 - wyświetlacz - 10.1

• Zdalny wyzwalacz

• Detektor NOVO 22WS (obszar obrazowania 14” x 16.8”)

• Tablet Panasonic Toughpad™ FZ-G1 - wyświetlacz - 10.1”/ 20” 4K

• Kontroler

• Kabel komunikacyjny 50m na szpuli

NOVO Backpack Systems

Dopasowany do kompletu plecak  
Pelican™ S115

Pełnowymiarowy plecak NOVO

Dopasowany do kompletu plecak 5.11 
Covrt™ 18* Każdy z plecaków NOVO może być użyty jako dodatek do systemu Rover

Pełnowymiarowy plecak NOVO

user
Sticky Note
חסר תרגום לכותרת
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• Specyfikacja i ukompletowanie może ulec zmianie •• Liczby są zaokrąglone dla uproszczenia ••• z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń

Tablety
Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

Rozmiar ekranu 20" 10.1" 7"

Rozdzielczość ekranu 3840 x 2560 (4K) 1920 x 1200 1280 x 800

Jasność ekranu (NIT) 300 800 500

Multidotyk Detekcja dotyku 10 punktowa Detekcja dotyku 10 punktowa,  
Dotyk w rękawiczkach

Detekcja dotyku 10 punktowa,  
Dotyk w rękawiczkach

System operacyjny Windows  10 Windows  10 Windows  10

Waga 5.27 lbs. (2.4 kg) 2.5 lbs. (1.1 kg) 1.2 lbs. (0.54kg) 

Standard wojskowy Nie występuje MIL-STD-810G MIL-STD-810G

Odporność na pył i wodę Nie występuje IP65 IP65

Wytrzymałość na upadek 1 ft (30cm) 4 ft (1.2m)  5 ft (1.5m)

Źródła pomieniowania rentgenowskiego
XRS-4 XRS-3 XR200 XR150

kVP 370 270 150 150

Waga 22 lbs. (10 kg) 12.6 lbs. (5.7 kg) 11.8 lbs. (5.4 kg) 5 lbs. (2.2 kg) 

Wymiary
17.5" x 5" x 8.5" 
(44.5cm x 12.7cm x 21.6cm) 

14" x 4.5" x 7.5" 
(35.6cm x 11.5cm x 19cm) 

12.5"x4.5"x 7.5" 
(31.75cm x 11.5cm x 19cm) 

10.5" x 3" x 4" 
(26.5cm x 8cm x 10cm) 

Pojemniki transportowe (wszystkie są dostosowane przez NOVO DR)

Skrzynia Opis Wymiary zewnętrzne skrzyni
NOVO 15  Skrzynia Rover Wzmacniana skrzynia iM2750 Pelican TM 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

NOVO 15  Skrzynia Patrol Pełnowymiarowy plecak NOVO 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

NOVO 15  Skrzynia taktyczna Plecak S115 Pelican TM 18.0" x 13.0" x 10.0" (45.7cm x 33cm x 25.4cm)

NOVO 15  Skrzynia Urban Plecak 5.11 CovrtTM 18 19.0" x 12.25" x 6.5" (48.3cm x 31.1cm x 16.5cm)

NOVO 22  Skrzynia Rover Wzmacniana skrzynia iM2750 Pelican TM 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

NOVO 22  Skrzynia Patrol Pełnowymiarowy plecak NOVO 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

NOVO Skrzynia Składana  ramka Wzmacniana skrzynia 1740 Pelican TM 44.2" x 16.1" x 14.0" (112.2cm x 40.9cm x 35.6cm)

Detektory

System NOVO 15  
Rover 4K

NOVO 15  
Rover

NOVO 15  
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15  
Urban

NOVO 22  
Rover 4K

NOVO 22  
Rover

NOVO 22  
Patrol

Model detektora NOVO 15WS NOVO 22WS

Obszar obrazowania detektora 9.1" x 11.2" (23.1cm x 28.4cm) 14.0" x 16.8" (35.5cm x 42.6cm)

Rozmiar detetktora 10.6" x 13" (26.9cm x 33cm) 15.2" x 18.2" (38.5cm x 46.2cm)
Powierzchnia aktywna 
(Obszar obrazowania/rozmiar 
detektora)

74% Powierzchnia aktywna 85% Powierzchnia aktywna

Waga detektora 3.5 lbs. (1.6kg) 6.1 lbs. (2.8kg)

Przanikalność przez stal* Ponad 3.3” (>85mm) Ponad 3.3” (>85mm)
Wytrzymałość detektora na 
zgniecenie 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)
Wytrzymałość detektora na 
upadek 27.6" (70cm) 27.6" (70cm)

Grubość detektora 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

Głębia w bitach 16 bitowa najnowszej generacji 16 bitowa najnowszej generacji

*Testowane z Golden XRS-3 z 25 cm

Specyfikacja techniczna

*Złożona ramka jest elementem zewnętrznym i dostarczana jest w dopasowanej skrzyni 1740 PelicanTM

Składana ramka*

System NOVO 15  
Rover 4K

NOVO 15  
Rover

NOVO 15  
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15  
Urban

NOVO 22  
Rover 4K

NOVO 22  
Rover

NOVO 22  
Patrol

Rozmiar składanej ramki 
(złożony)

38.6" x 11.8" x 10.6" (98cm x 30cm x 27cm)

Obszar obrazowania 27.3" x 22.4" (69.3cm x 57cm) 33.6" x 28.0"  (85.4cm x 71.2cm)
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* Testowane z  Golden XRS-3 z odległości  ~10” (25cm) ** Nie występuje w konfiguracji z Golden XRS-3 *** Pasuje bez kontrolera – wymaga bezprzewodowego wyzwalacza

System
NOVO 15  

Rover 4K
NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22  
Rover 4K

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

De
te

kt
or

Model detektora NOVO 15WS NOVO 22WS

Obszar 
obrazowania 
detektora

9.1” x 11.2” 
(23.1cm x 28.4cm)

14” x 16.8” 
(35.5cm x 42.6cm)

Waga detektora 3.5 lbs. (1.6kg) 6.1 lbs. (2.8kg)

Przenikalność 
przez stal Powyżej 3.3” (>85mm) Powyżej 3.3” (>85mm)

Wytrzymałość na 
zgniatanie 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)

Test odporności na 
upadek 27.6" (70cm) 27.6" (70cm)

Grubość detektora 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

15  Rover 4K 15 Rover 15 Patrol 15 Tactical 15 Urban 22  Rover 4K 22 Rover 22 Patrol

Sk
rz

yn
ia

Skrzynia/Plecak

Wzmocniona 
skrzynia 

Pelican na 
kołach

Wzmocniona 
skrzynia 

Pelican na 
kołach

Pełnowymia-
rowy plecak

Wzmacniany 
mały plecak

Mały plecak 
Covert

Wzmocniona 
skrzynia 

Pelican na 
kołach

Wzmocniona 
skrzynia 

Pelican na 
kołach

Pełnowymia-
rowy plecak

Ta
bl

et
 i 

op
ro

gr
am

ow
an

ie Obsługa kilku tabletów 
jednocześnie

Standardowe 
oprogramowanie 
NOVO Touch

MIL-STD-810G FZ-M1 - 
7” Tablet

MIL-STD-810G FZ-G1 - 
10.1” Tablet

Tablet  Panasonic 
Toughpad™4K - 20”

Łą
cz

no
ść

Obsługa przewodowa i 
bezprzewodowa

Standardowa długość 
kabli 165 ft. (50m) 165 ft. (50m) 165 ft. (50m) 65 ft. (20m) 33 ft. (10m) 165 ft. (50m) 165 ft. (50m) 165 ft. (50m)

Komunikacja do 300m 
Kabel przedłużony

400 m zasięg 
bezprzewodowy     

sa
dk

a 
Lo

ok
ou

t Detekcja Materiałów 
Organicznych

Transmisja obrazu 
wideo i zdjęć na żywo 
w trybie dziennym/
nocnym

Transmisja audio na 
żywo

Ró
żn

e

Wzmacniane i 
wodoodporne złącza 
standard MIL-DTL 
38999

16 godzinny czas pracy 
baterii

Oświetlenie białe/
IR LED

Nieograniczony czas 
pracy przy użyciu 
zasilania zewnętrznego

Integracja z robotami

Źr
ód

ło
 pr

om
ien

io
wa

ni
a 

re
nt

ge
no

ws
kie

go

Przestrzeń dla Golden 
XR150 w skrzyni

Przestrzeń dla Golden 
XR200 w skrzyni

Przestrzeń dla Golden 
XRA-3 w skrzyni

Golden XRS-4 - 
wsparcie

**

**

**

**

**

**

**

**

***

Tabela porównawcza

Skala: Standardowa  Opcjonalna  Nie dotyczy   
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Przykładowy zestaw bezprzewodowy: Kontroler

Przykładowy zestaw bezprzewodowy: Wyzwalacz-Spark

Detektor NOVO 22WS

Wzmocniony tablet z oprogramowaniem

Źródło 
promieniowania

Kontroler
16 godzin pracy z użyciem baterii

Skrzynia Pelican™

Hub komunikacyjno-zasilający

Nadajnik

20”4K Tablet i oprogramowanie

STATYW detektora

Detektor NOVO 15WS

Statyw detektora

Bezprzewodowy 
wyzwalacz Spark

Promiennik Golden XR150

Wzmocniony tablet z 
oprogramowaniem
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Tablety

NOVO oferuje wiele tabletów z oprogramowaniem 
Windows 10, dwa wzmacniane tablety w standardzie MIL-
STD-810G, IP65 Panasonic Toughpad™:   G1 10.1”oraz 
M1 7”. Ponadto oferujemy również rewolucyjny, większy 
wyświetlacz  Panasonic  Toughpad™ 4K – 20” (3840 x 2560 
pikseli)
Wszystkie tablety mogą być obsługiwane z naszych 
dopasowanych skrzyń oraz szybko z nich wyjmowane celem 
użycia ręcznego. Za pośrednictwem oprogramowaniem 
NOVO Touch, tablety są używane do sterowania 

działaniem systemu, wyświetlania zdjęć RTG, a także do 
korekcji/ulepszenia, przechowywania i udostępniania 
informacji. Każdy system musi zawierać przynajmniej 
jeden tablet, jednak często są wykorzystywane dwa - jeden 
do sterowania i wyświetlania w strefie zagrożenia (obok 
sprawdzanego przedmiotu), a drugi w strefie bezpieczne 
(np. w pojeździe). Zapewnienie możliwości sterowania 
wieloma tabletami umożliwia dodatkowe bezpieczeństwo 
w terenie i zwiększoną wydajność.

Panasonic ToughpadTM 20" 4KPanasonic ToughpadTM 
FZ-G1 10"

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

Detektory NOVO 15WS i NOVO 22WS  zapewniają 
wyjątkową jakość obrazu przy zachowaniu  wytrzymałej, 
cienkiej konstrukcji i posiadają najnowszą technologię 
obrazowania. Te najwyższej klasy detektory pozwalają 
spenetrować ponad 3,3 „(>85mm) stal*. I mają  wiele innych 
unikalnych zastosowań. W ramach solidnej konstrukcji 
systemu, poza szybkimi i pewnymi złączami kablowymi, 

dodaliśmy funkcję dwukierunkowego magnetycznego 
złącza przy detektorze, które zapewnia bezpieczeństwo 
i brak obaw, gdy kabel jest przypadkowo „wyrwany „ z 
gniazda w detektorze. Detektory Novo są przeznaczone do 
różnych typów operacji w terenie i w trudnych warunkach 
pogodowych, ponieważ są one bezprzewodowe, solidne, 
lekkie, przenośne i zawierają wbudowaną baterię.

Opcje i parametry

Detektory

NOVO 22WS
6.1 lbs. (2.8 kg)

Test na upadek z wysokości 27.6”(70cm)

NOVO 15WS
3.5 lbs. (1.6 kg)

Test na upadek z wysokości 27.6”(70cm)

Źródła promieniowania  RTG

Systemy NOVO  są stworzone do doskonałej pracy  z całą 
gamą źródeł RTG Golden Engineering (zarówno poprzednie 
jak i nowe generacje) m.in. Golden XR150, Golden XR200, 
Golden XRS-3 i Golden XRS-4. Dzięki systemom NOVO, które 
zapewniają wybór między całkowicie bezprzewodowym 
działaniem, poprzez częściowo bezprzewodowe, aż 
do całkowicie przewodowego, można łatwo uzyskać 
bezpieczny dla operatora rodzaj pracy.
Źródła RTG Golden są przenośne, zasilane baterią, lekkie 

i nie zawierają materiałów radioaktywnych. Dodatkowo, 
do szybkiego wdrożenia i konfiguracji emiter Golden 
jest połączony specjalnie zaprojektowanym złączem z 
kontrolerem, dzięki czemu łatwiej jest wydobywać oba już 
połączone moduły z indywidualnie dopasowanej skrzyni.

XRS-4
XRS-3

XR200
XR150

Nasze systemy w pełni współpracują także z promiennikami o stałym potencjale i źródłami gamma

*Testowane z Golden XRS-3 z odległości ~10” (25cm)
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Oprogramowanie NOVO Touch

Oprogramowanie NOVO Touch jest 
stworzone od podstaw tak, aby zapewnić  
najlepszą jakość i funkcjonalność 
w najtrudniejszych warunkach. 
Oprogramowanie oparte jest na  
Windows® 10 i jest zgodne zarówno ze 

standardem PC jak i najnowszą technologią dotykową. 
Przyjazne użytkownikom oprogramowanie NOVO oferuje 
w pełni intuicyjną obsługę przechwytywania obrazów 
rentgenowskich, automatyczną poprawę jakości obrazów, 
ich opisywanie, archiwizowanie i dalsze udostępnianie.
Ponadto oprogramowanie NOVO Touch posiada 
wbudowane  narzędzia, takie jak „Genie”, HDR, 
nakładanie, przenikanie i łączenie obrazów. Inną ważną 
cechą oprogramowania NOVO Touch jest możliwość 

kontrolowania funkcji sprzętowych takich jak oświetlenie, 
przełączanie się między komunikacją przewodową 
i bezprzewodową, uruchamianie różnych źródeł 
promieniowania i wiele innych.
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PoPrzed

Funkcja korekcji obrazu “Genie” - Czarodziej
Podgląd obrazów pozbawionych zakłóceń i z większą ilością szczegółów.

Funkcja szycia/łączenia obrazów

Po - jeden duży obraz Przed - kilka obrazów

Ekstremalnie szybkie i automatyczne generowanie obrazów

Funkcja HDR
Zmiana głębi oświetlenia aby lepiej uwidocznić niebezpieczne obszary – technologia HDR.

Urządzenie elektroniczne w doniczceStalowa bomba rurowa w plecaku
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Zasilanie
• Wbudowana bateria
• 16 godzin pracy
• Nielimitowany czas pracy przy zasilaniu zewnętrznym
• Wbudowana szybka ładowarka
• Automatyczne wykrywanie źródła zasilania i przełączanie 

między baterią a zasilaniem zewnętrznym

Łączność
• Łączność przewodowa
• Łączność bezprzewodowa
• Łączność hybrydowa

Kontrola promiennika RTG
• Kontrola różnych promienników
• Obsługa wszystkich promienników Golden Engineering
• Wspiera stałe źródła potencjalne
• Kompatybilne z promiennikami wykorzystującymi izotopy 

np. Iryd-192

Oświetlenie
• Białe w technologii LED
• Oświetlenie podczerwone
• Oświetlenie LED jest używane w celu oświetlenia otoczenia 

oraz jako ostrzeżenie w czasie aktywacji impulsu
• Oświetlenie podczerwone zapewnia pracę w ukryciu jeśli 

zachodzi taka potrzeba

Punkty montażowe
• Pierścienie-D umieszczone na górze
• 1/4” gwint umieszczony na spodzie
• Może być montowany na statywie lub pasach

Wytrzymałość i wodoodporność
• Złącza MIL-DTL 38999
• Specjalny wodoodporny design
• Stabilna i pewna praca w każdych warunkach pogodowych 

Połączenie bezpośrednie
• Łatwe podłączenie do źródeł Golden
• Minimalizuje liczbę przedmiotów znajdujących się w zasięgu 

- Golden & Kontroler są teraz połączone
• Kontroler jest używany jako podstawa unosząca  źródło 

Golden

Wskaźniki LED
• Wskaźniki LED pokazują połączenie, zasilanie i stan baterii 

cały czas
• Podczas oświetlenia w podczerwieni, wskaźniki LED są 

wyłączone

Sygnalizator dźwiękowy
• Sygnalizator dźwiękowy włącza się automatycznie podczas 

działania promiennika RTG

Zdalne sterowanie WŁĄCZ/WYŁĄCZ
• Zdalne włącz&wyłącz jest możliwe przy użyciu komunikacji 

przewodowej.
• Wyłączanie zdalnie kontrolera jest możliwe za pomocą 

komunikacji bezprzewodowej

Kontroler NOVO zapewnia zasilanie, łączność, sterowanie promiennikiem RTG i możliwości oświetleniowe dla 
maksymalnej elastyczności w działaniach.

Kontroler
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Nakładka Lookout

Składana ramka NOVO jest idealnym rozwiązaniem do badania 
dużych obiektów. Ten wytrzymały, przenośny i łatwy w obsłudze 
moduł zapewnia obszar analizy 2X2 detektora przy użyciu NOVO 
22 WS i 3X2 detektora przy użyciu NOVO 15 WS.

Kontrolowana przez oprogramowanie NOVO Touch Software 
składana ramka NOVO ma całkowicie zautomatyzowany ruch. 

Ramka  NOVO będzie produkować wiele zdjęć rentgenowskich 
(4/6 w zależności od detektora) i generuje znakomitej jakości 
złożony obraz mozaikowy, wszystko na za jednym dotknięciem 
ekranu tableta.

Po złożeniu,  składana ramka NOVO zabiera mało miejsca, co 
ułatwia poruszanie się i przechowywanie np. w pojeździe. 

Składana ramka

Organiczne Wykrywanie
• Pomaga w identyfikacji treści i charakteru kontrolowanego 

elementu poprzez wykrycie  substancji organicznych / 
nieorganicznych

• Kolorowy obraz RTG wyświetlany jest automatycznie
• Obrazy są zgodne z normami bezpieczeństwa portów 

lotniczych

Wideo na Żywo
• Udostępnia wideo na żywo badanego elementu
• kamera przełącza automatycznie tryb dzień / noc (podczerwień)
• umożliwia robienie zdjęć, które mogą być zapisane i 

wykorzystywane do analiz i dokumentacji

Audio na Żywo
• Zapewnia dźwięk na żywo z badanego obszaru , umożliwiając 

operatorowi usłyszenie „klikań” emitera Golden poza 
monitorowaniem dźwięków w okolicy.

• Niska waga
• Kontrolowane całkowicie przez oprogramowanie NOVO Touch
• Kompatybilność ze źródłami Golden Engineering XR150, XR200 

i XRS-3
• Bez użycia narzędzi

Nakładka Lookout NOVO jest to akcesorium 3 w 
1, które umożliwia następujące funkcje:

Obraz złożony 

* Nie obejmuje statywu
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Miękka osłona ochronna detektora zapewnia dodatkową 
ochronę przed wpływami atmosferycznymi i urazowymi, jak 
również  pas nośny , punkty mocowania u podstawy statywu. 
Obudowa ochronna obsługuje zarówno bezprzewodowe oraz 
przewodowe działanie.

Miękka osłona ochronna

Korzystając z najnowszej technologii pochłaniania wstrząsów 
i temperatury oraz zapewniającej dodatkową ochronę 
mechaniczną, niniejsza niestandardowa obudowa zapewnia 
najwyższą ochronę detektora.
Specjalna, odporna na wodę konstrukcja obudowy umożliwia 
komunikację przewodową i bezprzewodową, ułatwia wiele opcji 
pozycjonowania (statyw, paski itp.) i zapewnia prostą wymianę 
baterii.

Obudowa

Statyw detektora jest specjalnie wykonanym dodatkowym 
wyposażeniem, podtrzymującym detektor w pozycji 
prawidłowej (pionowej lub poziomej), gdy jest to wymagane. 
Jest skonstruowany w taki sposób, że umożliwia różne sposoby 
wykorzystania np. (rysunek a), lub przy ścianie (rysunek b). 
Zapewnia dużą elastyczność w ciasnych miejscach.

Rysunek a
Rysunek b

Statyw detektora 

Mocowanie Statywu to lekki instrument, który mocno 
podtrzymuje detektor i zawiera dwa standardowe gwinty 
długości 1/4” używane do łączenia ze statywem, ramieniem 
manipulacyjnym itp. Połączenie jest zabezpieczone bolcem 
zabezpieczającym, umożliwiając niemal nieograniczone 
pozycjonowanie. Montaż statywu jest zazwyczaj stosowany do 
pozycjonowania detektora w podwyższonych punktach kontroli.

Mocowanie Statywu

NOVO 15 Trójnóg Mocujący 
~0.9lbs. (~0.4kg)

NOVO 22 Trójnóg Mocujący 
~1lbs. (~0.5kg)
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Detektory NOVO są najlżejsze i  pozwalają na integrację nawet 
z małymi robotami, zapewniając jednocześnie doskonałe 
nimi sterowanie, elastyczność i zasięg. System NOVO może 
być niezależnie kontrolowany lub, gdy jest to konieczne, - 
komunikacja i zasilanie mogą być przesyłane przez robota. Kiedy 
„nie ma podejścia dla człowieka”, systemy NOVO są idealnymi 
partnerami robota.

Integracja z robotami

Wbudowany 50-metrowy zwój

Przedłużacz dodatkowy

Nadajnik Wireless Ranger
Nadajnik bezprzewodowy NOVO jest bezbateryjnym, lekkim, 
kompaktowym bezprzewodowym nadajnikiem-odbiornikiem, 
który rozszerza zasięg komunikacji bezprzewodowej między 
tabletem a obszarem pracy aż do 400 m w linii prostej. Mocowanie 
na silnych magnesach pozwala na szybkie uruchomienie całego 
systemu bez jakichkolwiek narzędzi.

Wyzwalacz Spark
Wyzwalacz  NOVO  to małe, bezprzewodowe urządzenie bez 
baterii, które jest montowane na magnesach (nie potrzeba 
żadnych narzędzi) do Golden Engineering, źródła RTG i może 
zdalnie wyzwalać źródło z tabletu NOVO. Wyzwalacz NOVO jest 
idealny, gdy wymagana jest jak najniższa waga użytkowanego 
zestawu.

Kabel komunikacyjny zapewnia niezawodną i szybką transmisję 
danych między tabletem a detektorem.  Kabel dostarcza również 
zasilanie do pracy bez ograniczeń, gdy dostępne jest zewnętrzne 
źródło zasilania.  Specjalnie wykonana szpula NOVO jest lekka,  
solidna i może być zintegrowana ze skrzynią lub jako „samodzielny 

system”. Dodatkowe kable przedłużające o długości 50m, 100m 
i 150m maksymalnie są dostępne i pozwalają na 300 metrowy 
zasięg przewodowy.  W zakresie pracy przekraczającym 300 m, 
patrz w rozwiązania bezprzewodowe firmy NOVO.

Wireless Ranger

Akcesoria bezprzewodowe

Kabel komunikacyjny

Wireless Spark
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Przenośne systemy radiografii cyfrowej

Informacje o NOVO DR Ltd.
NOVO DR Ltd. to wiodący projektant i producent przenośnych systemów 
inspekcyjnych opartych na  cyfrowej radiografii rentgenowskiej. 
Produkujemy systemy wykorzystujące najnowsze ultracienkie 
detektory najnowszej  generacji dla sektorów bezpieczeństwa, badań 
nieniszczących w przemyśle, w  nauce i sztuce.

Łącząc nasze całe dziesięciolecia doświadczeń i intensywne operacje 
wewnętrzne, NOVO DR pozywa przenośną radiografię cyfrową 
do najwyższego możliwego poziomu podkreślając następujące 
podpunkty:

www. NOVO-DR.com

• Najwyższa jakość obrazu

• mobilność  & małe rozmiary

• odporność na narażenia

• efektywne doświadczenia użytkownika

• optymalizacja prac w terenie

Contract # 
GS-07F-163DA

NOVO DR Ltd. 


