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NOVO DR Ltd. är stolta över att presentera den senaste 
generationen av bärbara digitala system för röntgeninspektion

Vi slog ihop decennier av erfarenhet och kunnande inom forskning och utveckling av digital röntgen, med 
de mest avancerade teknologierna och komponenterna, för att införa en serie revolutionerande bärbara 
röntgensystem. Vi erbjuder säkerhetsexperter innovativa, kompakta och robusta system som har designats för 
fältarbete samtidigt som de ger bästa möjliga bildkvalitet.

EOD & IED
Inom EOD/IED är blixtsnabba beslut många gånger nödvändiga. Snabb tillgång till digitala 
bilder av hög kvalitet är avgörande för analys av ett misstänkt föremål eller en bomb. 
För att minimera tiden vid målet gör vårt system det möjligt för operatören att endast 
behöva närma sig ett misstänkt föremål en gång eller inte alls (med hjälp av en robot) 
samt förlita sig på en eller flera pekplattor, med användarvänlig touch-programvara, 
för att styra systemet och granska röntgenbilder. NOVO´s system är bärbara, lätta 
och enkla att använda, har över 16 timmars batterikapacitet och erbjuder den högsta 
bildkvaliteten med det mest hållbara system som finns tillgängligt.

Tillämpningar

Tull
I tullkontrollen måste tjänstemän utföra en snabb och icke-förstörande inspektion 
av misstänkta fordon och paket som de möter i sitt dagliga arbete. NOVO’s bärbara 
röntgensystem erbjuder en utmärkt inspektionslösning för kontrollstationer som 
inte har tillgång till stora skannersystem för person- och lastbilar eller som kräver 
en kompletterande lösning. Vårt system har hög genomträngningsförmåga och ger 
utmärkt bildkvalitet i kombination med omedelbara resultat och användarvänlig 
touch-programvara.  Det är idealiskt för detektering av smuggelgods som ammunition, 
vapen, droger, smycken och alkohol. 

Gränsbevakning
NOVO’s bärbara röntgensystem är perfekta för detektering av smuggelgods, droger eller 
vapen samt IED genom undersökning av misstänkta föremål vid gränserövergångar och 
områdesskydd. Det gör det möjligt för operatören att medföra ett komplett system i 
sin bil eller i en ryggsäck när det behövs. Inspektionen av misstänkta föremål är snabb, 
enkel och ger högsta bildkvalitet för att kunna ta beslut på plats. Robusthet och den 
långa batteritiden gör NOVO’s system optimala för användning i alla typer av terräng 
och väderförhållanden.

Kontraspionage/VIP-skydd
Vid användning av kontraspionage-team spelar NOVO´s röntgensystem en avgörande 
roll för att inspektera vardagsföremål såsom elektroniska apparater, möbler, väggar 
(betong, gips) och även vid inspektion av ett helt hotellrum. Vid skydd av offentliga 
personer, eller t.ex. en ambassad, måste dessa föremål samt till synes ofarliga saker 
som gåvor eller mobiltelefoner inspekteras efter minsta förändring i sina elektroniska 
komponenter som kan innebära att föremålet används för avlyssning. Därför var det 
avgörande för oss att utveckla våra röntgensystem för att vara lätta, bärbara, diskreta 
och enkla att sätta i drift samt att ge omedelbara högkvalitativa resultat.

Specialstyrkor
Specialstyrkor kräver en produkt som är lätt att bära och enkel att sätta upp. NOVO´s 
innovativa system ger extremt kompakta och robusta konfigurationer för att passa en 
liten ryggsäck utan att ge avkall på bildkvalitet, robusthet och flexibilitet. Möjligheten 
att styra systemet från en liten robust handhållen dator reducerar systemets storlek och 
vikt maximalt.
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Bäst bildkvalitet:
16-bitar senaste generationen

Ute på fältet kan i många fall batteritiden vara avgörande. 
Vårt system är utvecklat för att fungera i över 16 timmar på en full 
laddning så att användaren kan fokusera på det som är viktigt.

Våra system är konstruerade för användning i tuffa miljöer och 
under extrema väderförhållanden. Därför utformade vi dem med 
kontakter enligt MIL-DTL 38999, pekplattor enligt MIL-STD-810G, 
falltestade detektorer & specialanpassade robusta väskor.

Senaste detektorteknologi:
Tunnaste, lättaste, mest hållbara

Ifrån en normalstor ryggsäck (Urban) upp till en robust Pelican-väska 
(Rover) är våra system utformade för att vara så små och kompakta 
som möjligt. Med detta sagt ingår även detektor (NOVO 15WS eller 
NOVO 22WS), pekplatta (upp till 20 "4K skärm), röntgenkälla (upp till 
Golden XRS-3) och ytterligare NOVO tillbehör i varje system som vi 
erbjuder.

Våra system är lätta att manövrera via den användarvänliga 
inbyggda touchprogramvaran.  Detta gör systemet lätt att använda 
samtidigt som det även innehåller kraftfulla förbättringsalgoritmer 
för optimal bildkvalitet. Touchprogramvaran stödjer Windows 10 
och finns tillgänglig på flera varianter av pekplattor, från en robust 
skärm på 7" upp till en 20" 4K skärm.

Styr och visa på flera platser samtidigt:

Vi erbjuder toppmoderna 
digitala röntgendetektorer 
som, med endast en touch 
av ett finger (ingen inläsning 
eller framkallningsprocess 
krävs), skapar exceptionellt 
högkvalitativa bilder med en 
otrolig detaljrikedom och hög 
genomträngningsförmåga.

Använd en pekplatta nära det inspekterade objektet och en 
extra pekplatta i en säker zon (till exempel i ett fordon). Båda 
pekplattorna kan användas samtidigt för att manövrera systemet, 
visa röntgenbilderna samt för bildbehandling, lagring och delning.

Liten pekplatta nära målet, eller extra stor pekplatta i säker zon

Med revolutionerande teknik ger NOVO’s detektorer 
enastående möjligheter:

• Penetration i stål* Över 85 mm
• Tjocklek 15,6 mm
• Falltestad från 70 cm
• Lasttestad 150 kg
• 16-bitars av senaste generation
• Oöverträffad bildkvalitet!

* Testad med Golden XRS-3 vid ~ 25 cm
1.6 kg

2.8 kg

De mest robusta systemen:
Lämpliga för alla terräng- och väderförhållanden

Minst utrymmeskrävande:
Kompletta system i ett flertal skräddarsydda väskor

Touchprogram:
Lättöverskådligt och användarvänligt touchgränssnitt

OFF ON

Längst batteritid:
Över 16 timmars batteridrift

Fördelar



 [ 4 ] Info@NOVO-DR.com | www.NOVO-DR.com

NOVO 15 Rover

Levererad i en anpassad iM2750 Pelican ™ väska på hjul är NOVO 
15 Rover ett både hållbart och portabelt system. Som NOVO’s mest 
välutrustade och flexibla system kan NOVO 15 Rover fås med en inbyggd 
pekplatta upp till 20" 4K och full kompatibilitet med samtliga tillbehör 
från NOVO. NOVO 15 Rover är den bästa lösningen för operationer som 
utförs från ett fordon eller på språng och är kompatibelt med externa 
strömförsörjningsalternativ för obegränsad driftstid.

NOVO 15 Tactical är ett robust och extremt tåligt litet ryggsäcksystem 
idealiskt för specialstyrkor, insatsstyrkor och andra taktiska enheter. 
Detta lätta och mångsidiga system (innehållande en av följande: XR-
150 \ XR-200 \ XRS-3) skräddarsyddes för högintensivt arbete som 
utförs av dessa enheter, därför anpassade vi den robusta Pelican™ 
S115 ryggsäcken och gjorde systemet till det bäst lämpade för 
fallskärmshoppning, användning i fientliga miljöer eller andra behov 
av direkta åtgärder.

Produkter

NOVO’s specialgjorda fullstora ryggsäck erbjuder flera olika konfigurations- 
och tillbehörsalternativ. NOVO 15 Patrol innehåller alla de komponenter 
som behövs. Bland annat en 15WS-detektor, röntgenkälla, pekplatta och 
en 50 m kommunikationskabel på rulle som gör det till den optimala 
lösningen för operatören som behöver bära ett komplett system på 
ryggen. Observera att NOVO’s anpassade Patrol-ryggsäck kan användas 
som ett tillbehör till NOVO 15 Rover System.



 [ 5 ] 

Novo 15 Urban som innehåller 15WS detektor, röntgenkälla och en 
robust pekplatta i en anpassad 5.11 Covrt™ 18 ryggsäck är den perfekta 
lösningen för dolt arbete i scenarier i stadsmiljö. Detta extremt lätta 
och kompakta system ger ett diskret användande i folksamlingar, smidig 
uppställning och enastående blixtsnabba bilder - allt som behövs för en 
snabb bedömning av situationen.

NOVO 22 Rover innehåller den större 22WS detektorn i den 
specialanpassade väskan iM2750 Pelican™ på hjul. NOVO 22 Rover 
är både hållbart och portabelt. Som NOVO´s mest välutrustade och 
flexibla system kan NOVO 22 Rover fås med en inbyggd pekplatta 
upp till 20" 4K och har full kompatibilitet med samtliga tillbehör från 
NOVO. NOVO 22 Rover är den bästa lösningen för operationer som 
utförs från ett fordon eller på språng och är kompatibelt med externa 
strömförsörjningsalternativ för obegränsad driftstid.

NOVO’s specialgjorda fullstora ryggsäck erbjuder flera olika 
konfigurations- och tillbehörsalternativ. NOVO 22 Patrol innehåller 
22WS detektorn och alla nödvändiga komponenter inkluderat 
röntgenkälla, pekplatta och en 50 m kommunikationskabel på rulle 
som gör det till den optimala lösningen för operatören som behöver 
bära ett komplett system på ryggen. Observera att NOVO specialbyggda 
Patrol-ryggsäck kan användas som ett tillbehör till NOVO 22 Rover.
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• Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande •• Siffrorna är avrundade av bekvämlighetsskäl  ••• E&OE

Pekplattor
Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

Skärmstorlek 20" 10.1" 7"

Skärmupplösning 3840 x 2560 (4K) 1920 x 1200 1280 x 800

Ljusstyrka skärm (NIT) 300 800 500

Multitouch 10 punkters touch 10 punkters, glove touch 10 punkters, glove touch

Operativsystem Stödjer Windows  10 Stödjer Windows  10 Stödjer Windows  10

Vikt 2.4 kg 1.1 kg 0.54 kg

Militärstandard N/A MIL-STD-810G MIL-STD-810G

Skydd mot vatten och damm N/A IP65 IP65

Falltestad 30 cm 1.2 m 1.5 m

Röntgenkällor

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150
KV 370 270 150 150

Vikt 10 kg 5.7 kg 5.4 kg 2.4 kg

Mått 44.5 cm x 12.7 cm x 21.6 cm 35.6 cm x 11.5 cm x 19 cm 31.75 cm x 11.5 cm x 19 cm 26.5 cm x 8 cm x 10 cm

Väskor (alla väskor är specialanpassade av NOVO-DR)

Väska Beskrivning Väskans yttermått

NOVO 15  Rover Case Robust iM2750 Pelican™ väska 62.5 cm x 50 cm x 36.6 cm

NOVO 15  Patrol Case NOVO fullstor ryggsäck 71.1 cm x 48.3 cm x 33 cm

NOVO 15  Tactical Case S115 Pelican™ ryggsäck 45.7 cm x 33 cm x 25.4 cm

NOVO 15  Urban  Case 5.11 Covrt™ 18 ryggsäck 48.3 cm x 31.1 cm x 16.5 cm

NOVO 22  Rover Case Robust iM2750 Pelican™ väska 62.5 cm x 50 cm x 36.6 cm

NOVO 22  Patrol Case NOVO fullstor ryggsäck 71.1 cm x 48.3 cm x 33 cm

Detektorer

System
NOVO 15  
Rover

NOVO 15  
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15  
Urban

NOVO 22  
Rover

NOVO 22  
Patrol

Detektormodell NOVO 15WS NOVO 22WS

Bildyta 23.1 cm x 28.5 cm 35.6 cm x 42.7 cm

Yttermått 26.9 cm x 33 cm 38.5 cm x 46.2 cm

Aktiv yta
(Bildyta/Detektorstorlek) 74 % Aktiv yta 85 % Aktiv yta 

Vikt 1.6 kg 2.8 kg

Penetration i stål* Över 85 mm Över 85 mm

Lasttest detektor 150 kg 150 kg

Falltest detektor 70 cm 70 cm

Detektorns tjocklek 15.6 mm 15.6 mm

Färgdjup 16 bitar senaste generationen 16 bitar senaste generationen

*Testad med Golden XRS-3 vid ~25 cm

Tekniska Specifikationer
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* Testat med Golden XRS-3 vid ~25 cm ** N/A med Golden XRS-3 konfiguration *** Passar utan Kontrollenhet - kräver Wireless Spark

System
NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

De
te

kt
or

Detektormodell NOVO 15WS NOVO 22WS

Detektorns bildyta 231 mm x 284 mm 355 mm x 426 mm

Detektorns vikt 1.6 kg 2.8 kg

Penetration i stål* Över 85 mm Över 85 mm

Lasttest detektor 150 kg 150 kg

Falltest detektor 70 cm 70 cm

Detektorns tjocklek 15.6 mm 15.6 mm

15 Rover 15 Patrol 15 Tactical 15 Urban 22 Rover 22 Patrol

Vä
sk

a

Väska / Ryggsäck
Robust 

Pelican™ 
Väska m/hjul

Fullstor 
ryggsäck

Robust liten 
ryggsäck

Liten diskret 
ryggsäck

Robust 
Pelican™ 

Väska m/hjul

Fullstor 
ryggsäck

Pe
kp

la
tt

a 
&

 
Pr

og
ra

m
va

ra

Support för flera pekplattor 

NOVO Touch Standard Programvara

MIL-STD-810G FZ-M1 - 7” Pekplatta

MIL-STD-810G FZ-G1 - 10.1” Pekplatta

Panasonic Toughpad™ 4K - 20” Pekplatta

Ko
m

m
un

ik
ati

on Trådburen och trådlös drift

Standardlängd kabel 50m 50m 20m 10m 50m 50m

Upp till 300 m förlängningskabel

400 m trådlös räckvidd     

Lo
ok

ou
t Organisk detektion

Fjärrstyrd kamera för video & stillbild 
med dag-/nattläge

Fjärrstyrd ljudupptagning 

Ö
vr

ig
t

MIL-DTL 38999 Robusta 
allväderskontakter

16 timmars drifttid på batteri

Vit/IR LED-lampa

Obegränsad drifttid vid anslutning till 
extern strömkälla

Robotintegration

Rö
nt

ge
nk

äl
la Utrymme för Golden XR150 i väskan

Utrymme för Golden XR200 i väskan

Utrymme för Golden XRS-3 i väskan

Golden XRS-4 Support

Symboler:
Standard 

Tillval

N/A 

**

**

**

**

**

**

**

**

***

Jämförelsetabell
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Pekplattor

NOVO’s system är konstruerade för att fungera perfekt 
ihop med hela sortimentet av röntgenkällor från Golden 
Engineering (både äldre och nyare generationer) 
inklusive Golden XR150, Golden XR200, Golden XRS-3 
och Golden XRS-4. Med NOVO’s system, som sträcker 
sig mellan helt trådlös drift till trådburen, kan tillräckligt 

säkerhetsavstånd lätt uppnås. Golden röntgenkällor 
är portabla, batteridrivna, lätta och innehåller inga 
radioaktiva ämnen. Dessutom, för snabb utplacering och 
uppställning är Golden ansluten till kontrollenheten med 
en speciellt utformad kontakt, vilket gör den lättare att ta 
upp från den anpassade väskan.

NOVO erbjuder en mängd olika pekplattor med stöd för 
Windows 10; två robusta MIL-STD-810G, IP65 Panasonic 
Toughpad™ Pekplattor: G1 10,1" och M1 7". Dessutom, 
om ännu större skärm önskas, erbjuder vi och stödjer 
Panasonic Toughpad™ 4K - En revolutionerande 20" 4K 
skärm (3840 x 2560 bildpunkter).
Alla pekplattor kan manövreras från våra specialanpassade 
väskor eller snabbt tas loss och användas handburna.
Tillsammans med programvaran NOVO Touch används 

pekplattorna för att styra systemets funktioner, visa 
röntgenbilder, utföra bildbehandling, lagring och utbyte 
av information. Varje system måste innehålla minst en 
pekplatta men ofta används två pekplattor - en pekplatta 
för kontroll och visning nära det inspekterade objektet och 
en andra pekplatta på ett större avstånd (i ett fordon, till 
exempel). Möjlighet att styra systemet med flera pekplattor 
ger extra säkerhet i området och ökad produktivitet 
eftersom båda pekplattorna kan användas samtidigt.

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

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

NOVO’s detektorer 15WS och 22WS ger en enastående 
bildkvalitet, har en robust, tålig tunn design och är det 
senaste inom DR bildteknik. Dessa avancerade detektorer 
har en kapacitet på över 85 mm penetration i stål* 
utöver andra unika funktioner. Till den redan robusta 
detektorkonstruktionen med snabba och tillförlitliga 
kabelanslutningar har vi lagt till en magnetisk kabelkontakt 

som garanterar säkerheten utan att behöva oroa sig 
för att en kabel av misstag rycks bort från detektorn. 
NOVO’s detektorer är speciellt utformade för en mängd 
olika fältverksamheter och användning under svåra 
väderförhållanden samt är trådlösa, robusta, lätta, bärbara 
och innehåller ett inbyggt batteri.
* Testad med Golden XRS-3 vid ~ 25 cm

Komponenter & funktioner

Detektorer

2.8 kg

Falltestad 70cm

NOVO 22WSNOVO 15WS
1.6 kg

Falltestad 70cm

Röntgenkällor

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150
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Programvaran Touch är NOVO’s egenutvecklade 
programvara som utvecklats från grunden för att ge den 
bästa upplevelsen och funktionaliteteten för användning 
på fältet. Med stöd för Windows  10 och användande 
av den senaste pekskärmstekniken erbjuder NOVO’s 
användarvänliga programvara intuitiv användning för att ta 

röntgenbilder, utföra automatisk kraftfull bildförbättring, 
göra anteckningar, arkivera och dela information. Dessutom 
styr NOVO Touch unika funktioner som att slå på/stänga 
av både vita och infraröda LED-lampor (som lyser upp det 
inspekterade objektet), övergången från trådbunden till 
trådlös kommunikation och många andra viktiga funktioner.

Inbyggd-50 m kabelvinda

Förlängningskabel

Wireless Ranger
NOVO Wireless Ranger drivs utan batteri och är en kompakt 
trådlös sändare och mottagare, som utökar det trådlösa 
kommunikationsområdet mellan pekplattan och 
inspektionsområdet ända upp till förbluffande 400 m 
vid fri sikt. Med Wireless Rangers inbyggda magneter 
kan Wireless Ranger utan några verktyg monteras direkt 
på pekplattan, när den är handhållen, på den robusta 
väskan eller något annat magnetiskt 
föremål som exempelvis ett fordon.

Wireless Spark
NOVO Spark drivs utan batteri och är en liten trådlös enhet 
som med hjälp av magneter monteras direkt på (inget 
behov av verktyg) röntgenkällan från Golden Engineering 
och kan fjärrutlösa källan från NOVO's pekplattor.
NOVO Spark är det perfekta valet när absolut lägsta 
möjliga vikt krävs.

Kommunikationskabeln ger tillförlitlig och snabb 
dataöverföring mellan pekplattan och detektorn. Kabeln ger 
även strömförsörjning för obegränsad drifttid när en extern 
strömkälla (exempelvis ett fordons DC till AC omvandlare) 
finns tillgänglig. NOVO’s skräddarsydda kabelvinda är lätt 

men ändå robust och kan användas kopplad till väskan 
eller fristående. Ytterligare förlängningskablar om 50 m, 
100 m och 150 m finns med 300 m som maximal räckvidd.
För räckvidd överstigande 300 m, se NOVO’s trådlösa 
lösningar.

Wireless Ranger

Touchprogram

Trådlösa enheter

Kommunikationskabel

Wireless Spark
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Elkraft
Kontrollenheten har ett inbyggt batteri som ger en drifttid 
på över 16 timmar (testat vid över 1000 bilder). När 
nätspänning är tillgänglig kan kontrollenheten få elkraft 
via kommunikationskabeln (standard med någon av Rover-
konfigurationerna). Kontrollenheten använder en inbyggd 
snabbladdare och har en automatisk avkänning för strömkälla.
Den automatiska avkänningsfunktionen gör att kontrollenheten 
automatiskt växlar mellan nätspänning och batteridrift, därför 
kan systemet laddas under användning.

Kommunikation
Trådlös kommunikation: Kontrollenheten har en inbyggd trådlös 
transceiver med lång räckvidd som kan kommunicera med 
detektorn och en eller flera pekplattor (eller datorer) samtidigt. 
Trådburen kommunikation: Kabelanslutning till detektorn, 
pekplattan och röntgenkällan sker med hjälp av robusta MIL-
DTL 38999 kontakter för att säkerställa en tillförlitlig anslutning 
även under mycket svåra förhållanden.
Hybridläge: Alla NOVO’s system kan användas i en mix av lägen 
från fullt trådlös till fullt trådburen användning.

Kontroll röntgenkälla
Kontrollenheten styr röntgenkällan som används, så att 
aktiveringen kan ske på ett säkert sätt från ett säkert avstånd 
med hjälp av pekplattan.
Alla röntgenkällor från Golden Engineering stöds fullt ut (XRS-
3, XR200, XR 150 och XRS-4) både senaste generationerna 
(5-stiftskontakter) och äldre generationer (2- eller 4-stiftskontakter). 
Strålkällor av konstant-potentialtyp och isotopkällor såsom 
Iridium-192 kan också användas med NOVO’s system.

Belysning
Den vita LED-lampan kan slås på och av via pekplattan eller direkt 
på kontrollenheten. Belysningen kan användas som en ficklampa 
när man närmar sig målet och är till hjälp för belysning av 
objektet och dess närliggande miljö. Dessutom fungerar den vita 
LED-lampan som en säkerhetsfunktion i form av en automatisk 
varningsblixt som aktiveras när röntgen utförs.
Den infraröda lampans belysning ger en diskret lösning 
när operatörer använder mörkerglasögon eller NOVO’s IR 
videokamera.
Hjälpbelysning nära kontakterna 
på baksidan av kontrollboxen 
underlättar anslutning av kablar 
vid begränsade siktförhållanden.

Infästningspunkter
Infästningspunkter på toppen och botten av kontrollenheten 
ger en enkel och säker montering vid behov av användning av 
stativ eller remmar.

Väderbeständig
Väderbeständig konstruktion säkerställer tillförlitlig drift i alla 
väderförhållanden. Kontrollenheten har inga rörliga delar 
(fläktfri) för maximal tillförlitlighet.

Direktanslutning
Direktanslutningsmekanismen möjliggör en snabb och säker 
fastsättning av Golden Engineering’s röntgenkällor XR 150, 
XR200 och XR-3 direkt till kontrollenheten och minimerar 
därmed antalet föremål att ta med till målet till två (detektorn 
och kontrollenheten fäst på röntgenkällan). Denna funktion, 
som förbinder Golden-källan till kontrollenheten, fungerar som 
en upphöjd plattform och placerar Golden-källan i rätt höjd 
utan behov av ett ytterligare stativ.

LED-indikatorer
LED-indikatorer visar status för ANSLUTNING, DC IN och 
BATTERI så att du snabbt kan kontrollera statusen bara genom 
att titta på kontrollenheten. Under infraröd belysning är LED-
indikatorerna avstängda för diskret användning.

Siren
En ljudande siren aktiveras automatiskt för utökad säkerhet 
under aktivering av röntgenkällan.

Fjärrstyrd Av/På
Det är möjligt att stänga av eller sätta på kontrollenheten via 
fjärrstyrning om man använder trådbunden kommunikation. 
Vid användning av trådlös kommunikation kan avstängningen 
fjärrstyras. Dessa funktioner gör det möjligt att spara batteri 
eller inaktivera trådlös överföring när det krävs.

NOVO’s kontrollenhet förser systemet med unika funktioner för styrning av elkraft, kommunikation, 
röntgenkälla och belysning för maximal flexibilitet vid användning på fältet:

Kontrollenhet
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LOOKOUT

Detektorstativet är ett stadigt och skräddarsytt tillbehör 
för att hålla detektorn i en upprätt position (i stående 
eller landskapsformat) när så krävs. Detektorstativet är 
konstruerat på ett sätt som gör det möjligt för både en 
fristående placering (figur a) och en uppställning där 
detektorn lutar mot en vägg (figur b). Stativets smidiga 
konstruktion ger hög flexibilitet i trånga utrymmen.

Eftersom NOVO’s detektorer är de lättaste i sitt slag, 
möjliggör de även integration med små robotar samtidigt 
som de erbjuder utmärkt hanterbarhet, flexibilitet och 
räckvidd. NOVO’s system kan antingen styras självständigt 
eller så kan kommunikation och elkraft distribueras genom 
roboten. När situationen inte tillåter en människa att 
närma sig så är NOVO’s system robotens ideala partner.

NOVO Lookout är ett 3-i-1 tillbehör som ger tillgång till följande funktioner:

Organisk Detektion – Underlättar identifiering av 
det inspekterade objektets innehåll och karaktär 
genom att urskilja om det är organiskt/icke-organiskt. 
En röntgenbild i färg visas automatiskt; orange för 
organiska material (t ex sprängämnen, narkotika), blå 
för icke-organiska material (t ex metaller) och grön för 
tunna icke-organiska material (t ex glas, trådar, tunn 
metall). De organiska Dual Energy bilderna uppfyller 
flygplatsernas säkerhetsstandard.

Live Video - en direktuppspelad video av det inspekterade 
objektet överförs till pekplattan (en eller flera samtidigt) 
för övervakningsändamål. Kameran växlar automatiskt 
mellan dag/nattläge (infraröd) och använder sig av 

kontrollenhetens inbyggda LED-belysning (infraröd/
vit) för optimal bildkvalitet. En stillbild kan också tas för 
analys och dokumentation.

Live Audio - Ljud från den inbyggda mikrofonen i Lookout 
skickas till pekplattan som ger operatören möjlighet 
att höra Goldens "klick" utöver att övervaka ljuden i 
omgivningen kring det inspekterade objektet. NOVO 
Lookout kräver inga verktyg och är ett tillbehör med låg 
vikt som helt styrs av programvaran NOVO Touch. Det är 
den enda modulen på marknaden som är både knappfri 
(du behöver inte välja röntgentyp) och kan arbeta med 
Golden Engineering’s röntgenkällor XR150, XR200 och 
XRS-3 (gamla och nya generationer).

Figur a
Figur b

Robotintegration

Detektorstativ
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Bärbara Digitala Röntgensystem

NOVO DR Ltd. | Info@NOVO-DR.com | www. NOVO-DR.com

Om NOVO DR Ltd
NOVO DR Ltd. utvecklar och tillverkar banbrytande portabla digitala system 
för röntgeninspektion. Vi producerar röntgensystem med platta paneler för 
säkerhetsbranschen, NDT samt vetenskaps- och konstsektorn. Tack vare en 
kombination av vår erfarenhet under årtionden ihop med intensiv forskning 
och utveckling i samarbete med världens mest framstående företag och 
organisationer, kan vi nu ta bärbar digital röntgen till nästa nivå och producera 
revolutionerande produkter med banbrytande teknik. Minsta ingående detalj av 
varje produkt får vår odelade och fulla uppmärksamhet. Vi undersöker noggrant 
varje liten del av varje komponent i våra system - från design och materialval, 
ur teknisk synpunkt, säkerhet och användbarhet - för att säkerställa att den är 
konstruerad för att ge enastående prestanda och hållbarhet. Idag erbjuder vi 
det bästa i sitt slag på marknaden inom portabla digitala röntgensystem med 
betoning på följande styrkor:

•	Bästa bildkvalitet – tack vare de mest avancerade sensorerna och patentskyddad 
hårdvara och mjukvara

•	Portabilitet – en komplett uppsättning väger mindre och är lättare att bära än 
någon annan produkt som erbjuds på marknaden idag

•	Effektiv användarupplevelse - våra system tillåter enkel styrning och bildanalys 
med hjälp av en inbyggd touch-programvara på en eller flera pekplattor 
samtidigt för att förbättra säkerheten och produktiviteten

•	Optimerade för användning i fält - systemen är exceptionellt hållbara, 
utvecklade för de tuffaste förhållanden och är fullständigt väderbeständiga


