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บริษัท NOVO DR ภมูใิจนําเสนอ เครื�องเอกซเรย์ตรวจวัตถุระบบดจิติอล
แบบพกพารุ่นล่าสุด
เรารวบร่วมประสบการณ์และความรู้จากการวิจัยการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล ทําการปรับปรุงพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีและ

ส่วนประกอบที�ทันสมัยที�สุด เพื�อสร้างการเปลี�ยนแปลงให้กับระบบเครื�องเอ็กซ์เรย์แบบพกพา เป็นนวัตกรรมระบบการรักษา

ความปลอดภัยที�ออกแบบให้กะทัดรัดและมีความทนทาน เหมาะสําหรับการใช้งานภาคสนามพร้อมทั �งให้ภาพถ่ายที�มีคุณภาพ

สูงสุด

EOD & IED

ในงานดา้น EOD/IED นั�น เป็ นที�แน่นอนวา่การตดัสินใจในช่วงเวลาเสี�ยววนิาที มีความจําเป็ นอย่างยิ�ง 
ดงันั�นการไดภ้าพถ่ายดจิิตอลที�มีคณุภาพความชัดเจนสูงอย่างทันท่วงทีจึงมีความสําคญัตอ่การวเิคราะห์ 
วตัถุตอ้งสงสัยที�อยู่ข้างในหรอืระเบิดได ้ ระบบของเราเป็ นระบบที�หน่วยเก็บกู้จะเข้าใกล้วตัถุระเบิดเพียง 
แคค่รั �งเดยีวหรอืไม่เข้าใกล้เลย( โดยการใช้หุ่นยนต)์ก็ ไดภ้าพที�มีความชัดเจนออกมาและใช้แท็บเล็ต

เพียงแคห่นึ�งเครื�องหรอืหลายเครื�องตอ่เข้าดว้ยกัน มีซอฟตแ์วรซึ์�งผู้ ใช้งานสามารถสัมผัสควบคมุระบบและดภูาพถ่ายเอ็กซ์
เรย์ ไดอ้ย่างง่ายดาย ระบบของ NOVO เป็นแบบเครื�องพกพาที�มีนํ�าหนักเบาและง่ายตอ่การปรบัใช้ สามารถทํางานไดด้ว้ย
แบตเตอรี� ไดน้านมากกวา่ 16 ชั�วโมง และให้คณุภาพของภาพสูงที�สุด ในระบบที�ทนทานมากที�สุดเท่าที�มีอยู่

กองกําลังพิเศษ
งานของกองกําลงัพเิศษตอ้งการอปุกรณ์ที�ง่ายตอ่การขนหิ �ว งา่ยตอ่การประกอบใช้งาน งา่ยตอ่การพกพา 
ทาง NOVO สรา้งสรรคร์ะบบเพื�อใหม้ขีนาดกะทัดรดัและใส่ไดพ้อดกีบักระเป๋าเป้สะพายหลงัใบเล็กที�มี
ความแข็งแรงและความยดืหยุน่ไมต่อ้งคอยตั �งคา่ความละเอยีดชัดเจนของภาพถา่ย และความสามารถใน
การควบคมุใช้งานระบบจากแท็บเล็ตขนาดเล็ก ทาํใหช่้วยลดปรมิาณนํ�าหนักของระบบโดยรวมไม่ ใหม้าก
เกินไป

การเฝ้าระวงัวตัถุต้องสงสยั / การป้องกันอารกัขาบุคคล VIP
เมื�อนํามาใช้สําหรบัทีมตดิตามเฝ้าระวงั ระบบเอ็กซ์เรย์ NOVO มีบทบาทสําคญัในการตรวจสอบวตัถุที�
มีอยู่ ในทุกๆวนัเช่น อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เฟอรนิ์เจอร ์กําแพง และแม้กระทั�งห้องพักในโรงแรม  เมื�อ
ตอ้งการเฝ้าระวงัในสถานที�สาธารณะหรอืตามสถานทูตตา่งๆ อุปกรณ์นี�นํามาใช้สําหรบัคน้หากล่องวตัถุ
ตอ้งสงสัยหรอืการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที�มีการดดัแปลงแก้ ไขให้น้อยที�สุดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของพวกเขา ซึ�งอาจหมายถึงการที�อุปกรณ์นั�นถูกนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ดกั�งได ้นั�นคอืเหตผุลที�จําเป็น
สําหรบัการใช้ระบบ X-ray  ที�เบา พกพาง่ายและง่ายตอ่การตดิตั �งใช้งาน และให้ภาพที� ไดม้ีความ
ชัดเจนอย่างยิ�ง 

การควบคุมแนวเขตแดน
ระบบเอ็กซ์เรย์ NOVO แบบพกพา สําหรบัใช้ตรวจสอบของเถื�อน ยาเสพตดิ หรอื อาวธุ และตรวจ
คน้หาวตัถุ IED  โดยการตรวจของสิ�งของวตัถุตอ้งสงสัยที�นําข้ามพรมแดนและชายแดนเข้ามา ผู้ ใช้
งานสามารถนําอปุกรณ์เคลื�อนย้ายบรรทุกขึ �นรถหรอืแบกกระเป๋าเป้สะพายหลังนําไปใช้งานไดต้าม
ความตอ้งการ การตรวจสอบสิ�งของตอ้งสงสัยทําไดอ้ย่างรวดเรว็และง่ายดายพรอ้มทั �งใหภ้าพที�มี
คณุภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งจุดที�สนใจตอ้งการตรวจสอบเป็นพิเศษ แบตเตอรี�ของระบบ NOVO มี
ความทนทานและสามารถใช้งานไดย้าวนาน สามารถใช้งานได้ ในทุกสภาพภูมิประเทศและทุกสภาพ
อากาศ

ด่านศุลกากร
ในดา้นศลุกากร งานที�จุดตรวจสอบจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบอย่างรวดเรว็ ไม่ละเมิด และไม่ทําลาย
ตอ่พาหนะและหีบห่อที�ผู้คนนําเข้ามาในทุกวนั ระบบ X-ray ของ NOVO แบบพกพา สามารถใช้แก้
�ญหาไดอ้ย่างดเียี�ยมในการตรวจสอบตรงจุดที�ตอ้งการตรวจสอบ ไม่ไดเ้ป็นระบบตรวจสอบตูสิ้นคา้
ขนาดใหญ่หรอืระบบตรวจสอบรถพาหนะ ระบบของเรามีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงและไดภ้าพ
ที�มีคณุภาพชัดเจนดเียี�ยม บวกกับการไดผ้ลที�ทันทีและง่ายตอ่การควบคมุซอฟตแ์วรด์ว้ยการสัมผัส 
เหมาะสําหรบัการตรวจสอบสิ�งของตอ้งห้าม เช่นกระสุน, อาวธุ, ยาเสพตดิ, เครื�องประดบัและเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์  

เหมาะสําหรับการใช้งาน
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คุณภาพของภาพสูงที�สุด:

16 บิตรุน่ล่าสุด

การใช้งานในภาคสนาม การใช้แบตเตอรี�
ไดย้าวนานเป็นเรื�องที�สําคญั เราจึงออก
แบบระบบให้ ใช้งานไดน้านกวา่ 
16ชั�วโมง ดว้ยการใช้สายชารจ์
เพียงสายเดยีวในการชารจ์ไฟ
ระบบ เพื�อให้ผู้ ใช้มุ่งเน้นไป
เรื�องที�สําคญั 

จุดเด่นของระบบ

ระบบของเราถูกออกแบบมาเพื�อให้ ใช้งานไดแ้ม้ ในสภาพแวดล้อมที�รนุแรง
และสภาพอากาศที�รนุแรง ดงันั�นเราจึงไดอ้อกแบบให้ ใช้
หัวเชื�อมตอ่ที� ไดม้าตรฐาน MIL-DTL 38999, 
แท็บเล็ตไดม้าตรฐาน MIL-STD-810G, การ
ทดสอบการตกของตวัรบัภาพ
และออกแบบกล่องสําหรบั
ใส่ระบบโดยเฉพาะ

ฉากรบัภาพมีขนาดพื�นที�ขอบน้อย:

เริ�มตน้จากรุน่ใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดปกต ิ(Urban) ไปจนถึงรุน่ใส่
กล่องพลาสตกิแข็งแรง (Rover) เครื�องของเราเป็นระบบที�เล็ก สมบูรณ์ และ
คงส่วนประกอบของระบบที�ครบถ้วนสําหรบัเครื�องตรวจวตัถุ (NOVO 15WS 
หรอื NOVO 22WS), แท็บเล็ต (ไดถึ้ง 20" แสดงผลแบบ 4K) แหล่งรงัสี
เอ็กซ์เรย์ (ไดถึ้ง Golden XRS-3) และ
อุปกรณ์เสรมิ NOVO เพิ�มเตมิในทุก
ระบบที�เรามี ให้

ระบบของเราสามารถควบคมุใช้งานง่ายโดยใช้ซอตฟ์แวรแ์บบสัมผัส 
ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานระบบไดอ้ย่างง่ายดาย รวมถึงขั �นตอนวธิีการ
ที�มีประสิทธิภาพที�ดทีี�สุดในการเห็นภาพไดชั้ดสุด ซอฟแวรร์องรบั
ระบบปฏิบัตกิาร Windows® 10 บนเครื�องแท็บเล็ตมีขนาดของหน้า
จอให้เลือกใช้เริ�มจากขนาด 7" ถึง 20" ซึ�งแสดงผลแบบ 4K

สามารถควบคุมและแสดงผลได้จากหลายสถานที�:

เราเสนอเครื�องรงัสีตรวจจับระบบ
ดจิิตอลดว้ยการใช้การสัมผัส
ควบคมุดว้ยนิ�วมือ (ไม่ ใช่การ
สแกนหรอืวธิีการปรบั) ภาพที� ได้
มีคณุภาพสูงเป็นพิเศษดว้ย
รายละเอียดน่าทึ�งและความ
สามารถในการทะลวงสูง

ใช้แท็บเล็ตหนึ�งเครื�องในการ
ควบคมุ "ระยะใกล้" (ใกล้รายการ
ตรวจสอบ) และแท็บเล็ตที�สองอยู่
ในเขตปลอดภัย (ตวัอย่างเช่น ใน
รถ) แท็บเล็ตทั �งคูส่ามารถใช้
ควบคมุระบบให้แสดงภาพถ่าย
เอ็กซ์เรย์ รวมถึงการขยายภาพ การ
จัดเก็บและการแชรภ์าพถ่ายรงัสี

แท็บเล็ตใช้ควบคุมในระยะใกล้หรอืแท็บเล็ตขนาดใหญ่พิเศษในระยะปลอดภัย

บางสุด, เบาสุด, ทนทานสุด 

• การทะลุทะลวงถ่ายผ่านโลหะ* มากกวา่ 3.3" (> 85มม.)
• ความบาง 0.6" (15.6มม.)
• ทดสอบการตกที�ระดบั 27.6" (70ซม.)
• รองรบัโหลดได ้330 ปอนด ์(150 กก.)
• รุน่ล่าสุด 16 บิต
• คณุภาพของภาพที�ไม่แมทซ์กัน! 
*  ทดสอบดว้ย Golden 

XRS-3 ที� ~ 10" (25 ซม)
3.5 ปอน์ด (1.6 กก.) 6.1 ปอน์ด (2.8 กก.)

ระบบมีความทนทานสูง:
เหมาะสาํหรบัทุกสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ 

ระบบมีฟุตปรินซ์ขนาดเล็ก:
ระบบที�ครบถ้วนต่อการใช้งานในกล่องบรรจุหลายแบบ

ซอตฟ์แวร์ระบบสัมผัส:
สว่นเชื�อมต่อผู้ ใช้แบบสมัผัสที�ง่ายต่อการใช้งาน

OFF ON

การใช้งานของแบตเตอรี�ที�ยาวนาน:
มากกวา่ 16 ชั�วโมง

เทคโนโลยีเครื�องตรวจวตัถุของ NOVO มีคณุสมบัติ
ที� โดดเดน่คอื:
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ผลิตภัณฑ์

ระบบอยู่ ในกล่อง iM2750 PelicanTM

กล่องกระเป๋ าแบบมีล้อเคลื�อนที�ได้

สําหรบัระบบ NOVO 15 Rover เป็น

ระบบที�มีความทนทาน สามารถเคลื�อน

 ที�ขนย้ายได ้โดยที�ยังคงคุณสมบัติและประโยชนใช้งานของระบบ 

ระบบ Novo 15 rover ประกอบดว้ยจอภาพของแท็บเล็ตความละเอียดสูง

แบบ 4K ที�มีขนาดจอถึง 20 นิ�ว สมบูรณ์ครบถ้วนดว้ยอุปกรณ์เสรมิของ 

Novo ระบบ Novo 15 rover เป็นระบบเหมาะกับการใช้งานจากบนพาหนะ

หรอืบนการเดนิทาง พรอ้มกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกให้เลือกใช้เพิ�มสําหรบั

การทาํงานที� ไม่จาํกัดเวลา

ระบบ Novo 15 Patrol อยู่ ใน

กระเป๋าสะพายหลังที�ขนาดพอ

เหมาะ โครงแข็งแรงรองรบั

อุปกรณ์ของระบบพรอ้มทั �ง

อุปกรณ์เสรมิที�หลากหลาย  มีอุปกรณ์ทั�งหมดของระบบที�จําเป็นรวม

 ถึงตวัรบัภาพรุน่ 15WS ,แหล่งกําเนิดรงัสี X-Ray, แท็บเล็ต , ม้วน

เก็บสายควบคมุยาว 50 เมตร เหมาะสําหรบัผู้ปฏิบัตงิานที�ตอ้งการ

ระบบที�สมบูรณ์ที�มีขนาดแคเ่พียงกระเป๋าสะพายหลังเท่านั�น โปรด

คาํนึงถึง วา่เราทําขึ�นเพื�อผู้ ใช้งานอุปกรณ์สําหรบัระบบ Novo 15 

Rover

แนวคดิเพื�อใช้สําหรบัหน่วยรบ

พิเศษ หน่วยสวาท หรอืการตดัสิน

ใจทางยุทธวธิี ระบบ Novo 15 

TACTICAL เป็นระบบที�มีขนาด   
เล็ก แข็งแรงทนทาน อยู่ ในกระเป๋ าเป้ สะพายหลังที�มีนํ�าหนักเบาและ

มีอุปกรณ์ ให้ ใช้หลากหลาย (ประกอบไปดว้ย XR-150\XR-200\XR-3) 

ปรบัแตง่ให้เหมาะสําหรบัการทํางานที�ตอ้งการความละเอียดที�สูงเข้ม

ขึ�นได ้ประโยชน์ของระบบ Pelican S115 เหมาะสําหรบันําไปใช้พรอ้ม

กับการกระโดดรม่ หรอืภายใตส้ภาพแวดล้อมที� ไม่เป็นมิตร หรอืการใช้

ทํางาน โดยตรงตามความจําเป็ น
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ระบบ Novo 15 URBAN 

ประกอบดว้ยฉากรบัภาพรุน่ 

15WS, แหล่งกําเนิด X-Ray

 และแท็บเล็ตที �ทนทาน ระบบอยู่ ในกระเป๋าสะพายหลังแบบ 5.11

CovrtTM 18 ,เหมาะสมกับการทํางานในสถานการณ์ที�แอบแฝง

ภายในเมืองที�แออัดไปดว้ยฝูงชน มีนํ�าหนักเบา ขนาดกะทัดรดั

ช่วยให้ง่ายสําหรบัการเคลื�อนตวัไปในพื�นที �แออัด พรอ้มทั�งสามารถ

ทํางานไดง้่ายและไดภ้าพที �ชัดเจนโดยทันที ซึ�งจําเป็นสําหรบัการ

 ประเมินสถานการณ์ที�ตอ้งการความรวดเรว็

ระบบ Novo 22 Rover 

ประกอบไปดว้ยฉากรบัภาพรุน่  

22WS ขนาดใหญ่ ระบบอยู่ ใน 

กล่อง iM2750 pelican แบบมีล้อทั �งทนทานแข็งแรงและพกพา

เคลื�อนย้ายได ้เป็นระบบ Novo ที� โดดเดน่สุดและใช้ประโยชน์ ได้

หลากหลาย ระบบ Novo 22 Rover มีเครื�องแท็บเล็ตในตวั จอภาพ

ความละเอียดสูง 4 K ขนาด 20 นิ�ว สมบูรณ์ครบถ้วนดว้ยอุปกรณ์

เสรมิของระบบ NOVO ระบบ Novo 22 Rover เป็นระบบเหมาะกับ

การใช้งานจากบนพาหนะหรอืขณะเดนิทาง พรอ้มกับแหล่งจ่ายไฟ

ภายนอกให้เลือกใช้เพิ�มสําหรบัการทํางานที� ไม่จํากัดเวลาใช้งาน

Novo ออกแบบระบบให้อยู่ ใน

กระเป๋าสะพายหลังแบบเต็มใบที�

ขนาดพอเหมาะ มี โครงประกอบ

ที�แข็งแรงรองรบัอุปกรณ์ของระบบพรอ้มทั �งอุปกรณ์เสรมิตา่งๆ ระบบ 

Novo 22 PATROL ประกอบไปดว้ย ตวัฉากรบัภาพรุน่ 22WS พรอ้ม

อุปกรณ์ทั �งหมดของระบบที�จําเป็น รวมถึงแหล่งกําเนิดรงัสี X-Ray, 

แท็บเล็ต, สายควบคมุยาว 50 เมตรในม้วนเก็บสาย เหมาะสําหรบัผู้

ปฏิบัตงิานที�ตอ้งการระบบที�สมบูรณ์ที�มีขนาดแคก่ระเป๋าสะพายหลัง

เท่านั�น โปรดคาํนึงวา่ Novo 15 Patrol สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสรมิ

สําหรบัระบบ Novo 22 Rover
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คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

•  การออกแบบและข้อกําหนดอาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า••ตวัเลขจะโคง้มนเพื�อวตัถุประสงค์ ในการอํานวยความสะดวก••• E & OE

แท็บเล็ต

Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

20" 10.1" 7"

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

ขนาดหน้าจอ 

จุดสัมผัสหลายจุด

ระบบปฏิบัติการ

นํา้หนัก

มาตรฐานทางทหาร

300 800 

2.5 ปอนด์ (1.1 กก.) 

MIL-STD-810G

IP65

4 ฟุต (1.2ม.) 

500

1.2 ปอนด์ (0.54กก.) 

MIL-STD-810G

IP65

 5 ฟุต (1.5ม.)

ตัวแหล่งกําเนิดรังสี X-ray

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

 นํา้หนัก 22ปอนด ์(10 กก.)  12.6 ปอนด ์ (5.7 กก.)  11.8 ปอนด ์ (5.4 กก.)  5.3 ปอนด ์ (2.4 กก.)

ขนาด
17.5" x 5" x 8.5" 
(44.5ซม. x 12.7ซม. x 21.6ซม.) 

14" x 4.5" x 7.5" 
(35.6ซม. x 11.5ซม. x 19ซม.) 

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

10.5" x 3" x 4" 
(26.5ซม. x 8ซม. x 10ซม.) 

ฉากรบัภาพ
NOVO 15  Rover System / NOVO 15  Patrol System /
NOVO 15  Tactical System / NOVO 15  Urban System 

NOVO 15WS

9.1" x 11.2" (23.1ซม. x 28.5ซม.)
10.6" x 13" (26.9ซม. x 33ซม.)

NOVO 22  Rover System / 
NOVO 22  Patrol System 

NOVO 22WS

85% พื �นที�ทํางาน74% พื�นที�ทํางาน

 3.5 ปอนด์  (1.6กก.) 

มากกวา่ 3.3" ( >85มม.) 

330 ปอนด ์(150กก.)  

27.6" (70ซม.)

0.6" (15.6มม.)

16 บิท รุน่ล่าสุด

6.1 ปอนด์  (2.8กก.)  

มากว่ า 3.3" ( >85มม.)  

330 ปอนด์  (150กก.)  

27.6" (70ซม.)  

0.6" (15.6มม.)

16 บิท รุ่นล ่าสุด

กล่องบรรจุ (กล่องทุกแบบออกแบบใช้ โดย NOVO-DR)

รายละเอียด

Rugged iM2750 PelicanTM case 

ขนาดภายนอกกล่อง

24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5ซม. x 50ซม. x 36.6ซม.)

NOVOs fully sized backpack

S115 PelicanTM backpack

5.11 CovrtTM 18 backpack

Rugged iM2750 PelicanTM case

กล่อง

NOVO 15  Rover Case

NOVO 15  Patrol Case 

NOVO 15  Tactical Case 

NOVO 15  Urban  Case 

NOVO 22  Rover Case

NOVO 22  Patrol Case NOVOs fully sized backpack 

*ทดสอบดว้ย Golden XRS-3 ที� ~10" (25ซม.)

ขนาดฉากรับภาพ

รุ่นฉากรับภาพ

พื�นที�รับภาพ

การทะลุทะลวงผ่านโลหะ*

การรองรับโหลด

ทดสอบการตกของฉากรับภาพ

Bit Depth

28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1ซม. x 48.3ซม. x 33ซม.) 

18.0" x 13.0" x 10.0" (45.7ซม. x 33ซม. x 25.4ซม.)

10 จุดสัมผัส

N/A 

N/A

1 ฟุต (30ซม.)

14.0" x 16.8" (35.6ซม. x 42.7ซม.) 

15.2" x 18.2" (38.5ซม. x 46.2ซม.)

พื�นทีทํางาน
(พืนทีภาพ / ขนาดฉากรบัภาพ) 
นํา้หนักฉากรบัภาพ

 ความหนา

ความตา้นทางฝุ่น & นํา้ 

ความตา้นทานอัตราการตก

ความละเอียดหน้าจอ 

ความสวา่งหน้าจอ (NIT)

สนับสนุน Windows 10®    

5.27 ปอนด ์(2.4กก.)

 19.0" x 12.25" x 6.5" (48.3ซม. x 31.1ซม. x 16.5ซม.) 

24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5ซม. x 50ซม. x 36.6ซม.) 

28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1ซม. x 48.3ซม. x 33ซม.)

10 จุด, ใช้ถุงมือสัมผัสได ้

สนับสนุน Windows 10®    สนับสนุน Windows 10®    

10 จุด, ใช้ถุงมือสัมผัสได ้ 
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NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

ตั
วร

บัภ
าพ

NOVO 15WS NOVO 22WS

9.1" x 11.2" 
(231  x 284 Φ)

14" x 16.8" 
(355 Φ x 426 Φ)

3.5 ปอนด ์(1.6กก.) 6.1 ปอนด ์(2.8กก.)

Over 3.3" ( >85 Φ) มากกวา่ 3.3" ( >85 Φ)

330 ปอนด ์(150 ) 330 ปอนด ์(150กก.)

27.6" (70 ) 27.6" (70 Φ)

ระบบ

รุน่ฉากรบัภาพ

พื�นที�ฉากรบัภาพ

นํา้หนักฉากรบัภาพ  

การทะลุทะลวงผ่านเหล็ก* 

การรองรบัโหลดฉากรบัภาพ

ทดสอบการตกฉากรบัภาพ 

ความหนาฉากรบัภาพ 0.6" (15.6 Φ) 0.6" (15.6 Φ)

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

กล่
อง กล่องบรรจุ / กระเป๋าสะพาย

Rugged 
PelicanTM Case 

w/Wheels

Full Size 
Backpack

Rugged Small  
Backpack

Small Covert 
Backpack

Rugged 
PelicanTM Case 

w/Wheels

Full Size 
Backpack

แท็
บเ

ล็ต
  &

 โป
รแ

กร
ม รองรบัแท็บเล็ตหลายเครื�อง

โปรแกรมมาตรฐานแบบสมัผัส NOVO  

แท็บเล็ต 7" - MIL-STD-810G FZ-M1  

แท็บเล็ต 10.1" - MIL-STD-810G FZ-G1   

แท็บเล็ต 20" Panasonic ToughpadTM 4K 

ระ
บบ

เฝ้
าร

ะว
งั 

   
   

   
กา

รส
ื� อส

าร

การทํางานใช้สายและไรส้าย

165ฟุต (50ม.)       165ฟุต(50ม.) 65ฟุต (20ม.) 33ฟุต (10ม.) 165ฟุต (50ม.)     165ฟุต (50ม.)ความยาวมาตรฐานของสาย 

เพิ�มระยะสื�อสารได้ถึง 300ม. - เพิ�มความยาวสาย

ระยะ 400ม. แบบไรส้าย

ตรวจจับสารอินทรย์ี

วดีิโอสดช่วงวนั / กลางคืน & กล่องนิ� งระยะไกล

เสยีงสดระยะไกล

อื� น
ๆ

หัวเชื�อมต่อทนสภาพอากาศ MIL-DTL 38999

เวลาทํางานแบตเตอรี� 16 ชั�วโมง

ไฟแสงสขีาว / อินฟราเรด LED 

เวลาทํางานอย่างไม่จํากัดจาก

พลังงานภายนอก

การประกอบเข้ากับหุ่นยนต์

แห
ล่ง

รงั
ส ี

X-
ra

y ที�วา่งสาํหรบั Golden XR150 ในกล่อง

ที�วา่งสาํหรบั Golden XR200 ในกล่อง

ที�วา่งสาํหรบั Golden XRS-3 ในกล่อง

รองรบั Golden XRS-4 

* ทดสอบกับ Golden XRS-3 ที� ~ 10"(25 ซม)

** N / A ดว้ยการกําหนดคา่ Golden XRS-3 

*** พอดีโดยไม่ตอ้งมีกล่องควบคมุ - ตอ้งใช้ Wireless Spark

ตารางเปรียบเทียบ

Scale:
รุน่มาตรฐาน 

เลือกใช้งาน

ไม่มี 

**

**

**

**

**

**

**

**

***



ฉากรับภาพ

แท็บเล็ต

แหล่งกําเนิดรังสีX-ray 

ระบบ NOVO ไดร้บัการออกแบบให้ทํางานอย่างสมบูรณ์แบบดว้ยตวัแหล่ง 

กําเนิดรงัสี Golden Engineering X-ray sources (ทั�งรุน่เก่าและรุน่ใหม่) ทั�งรุ

น่ Golden XR150, Golden XR200, Golden XRS-3 และ Golden XRS-4  โด

ย ระบบของ NOVO สามารถควบคมุทํางานแบบไรส้ายไดอ้ยู่ที�ระยะปลอดภัย

 แหล่งรงัสี Golden X-ray เป็ นแบบพกพา ใช้งานโดยแบตเตอรี� นํ �าหนัก

 เบาและไม่แผ่กัมมันตรงัสี 

นอกจากนี � เพื�อการตดิตั �งและการใช้งานที�รวดเรว็ Golden จะใช้ขั�วตอ่ที�

มีการออกแบบเป็นพิเศษตอ่เข้าที�กล่องควบคมุทําให้ง่ายตอ่การนําออกจาก

กล่องระบบ

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150

ส่วนประกอบและคุณสมบัติ

NOVO มีเครื�องแท็บเล็ตหลากหลายร่นุ บนระบบปฏิบัตกิาร Windows® 10 

ไดม้าตรฐาน MIL-STD-810G, IP65   แท็บเล็ต Panasonic ToughpadTM: 
แท็บเล็ต G1 10.1" และแท็บเล็ต M1 7"  นอกจากนี �เพื�อการแสดงผลบนจอ 

ขนาดใหญ่ดว้ยเครื�อง Panasonic ToughpadTM 4K - จอ 20" แสดงผล 4K 

(3840 x 2560 พิกเซล)  แท็บเล็ตทั�งหมดสามารถควบคมุใช้งานจากเครื�องใน

กล่องหรอืถอดเครื�องออกไดทั้นที เพื�อนํามาถือควบคมุใช้งานรว่มกับโปรแกรม

ซอฟแวรร์ะบบสัมผัสของ NOVO เครื�องแท็บเล็ตใช้เพื�อควบคมุการทํางาน 

ของระบบ 

การแสดงภาพเอ็กซ์เรย์ การขยายภาพ การจัดเก็บและการแชรข้์อมูลภาพ ทุก

ระบบจะมีแท็บเล็ตอย่างน้อย 1 เครื�อง ถ้าเป็นแบบที�ใช้แท็บเล็ต 2 เครื�อง มัก

จะใช้ – แท็บเล็ตเครื�องที� 1 สําหรบัการควบคมุและแสดงภาพอยู่ในระยะ ใกล้ 

(ใกล้วตัถุตรวจสอบ) และแท็บเล็ตเครื�องที� 2 อยู่ระยะไกลออกไป 

(ตวัอย่างเช่น ในรถ) การใช้เครื�องแท็บเล็ตหลายเครื�องช่วยควบคมุ ช่วยเพิ�ม

ความปลอดภัยในภาคสนามและแท็บเล็ตทั�ง 2 เครื�องยังสามารถใช้งานได้

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

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

 [ 8 ] 

6.1 lbs. (2.8 kg)

Drop Tested 27.6" (70cm)

NOVO 22WSNOVO 15WS
3.5 lbs. (1.6 kg)

Drop Tested 27.6" (70cm)

ตวัรบัภาพร่นุ NOVO 15WS และ NOVO 22WS ให้ภาพที�มีความคมช

ัด มีขนาดที�บาง ทนทาน ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของการถ่

าย ภาพรงัสีดจิิตอล DR; เครื�องตรวจวตัถุนี �มีความสามารถในการถ่าย

ภาพ ทะลุทะลวงผ่านเหล็ก ที�หนากวา่ 3.3" (> 85ซม.) เหนือกวา่ยี�ห้ออื�นท�

ีมี มา เครื�องตรวจวตัถุไดถู้กออกแบบให้มีการเชื�อมตอ่ยึดสายเคเบิลเป็ 

น แบบแม่เหล็กเพื�อให้แน่ใจวา่ปลอดภัยและไม่ตอ้งกังวลวา่สายไฟจะเกิด

 การ "หลุด" ออกจากเครื�องตรวจวตัถุ อีกทั �งการเช�ือมตอ่สายที�ทําได ้อย่า

งรวดเรว็และเชื�อถือได ้เครื�องตรวจวตัถุ NOVO ออกแบบมาโดย เฉพาะ

สําหรบัการใช้งานภาคสนามท�ีหลากหลายและสามารถใช้งานได ้แม

้ในสภาพอากาศที�รนุแรง ทั �งการควบคมุแบบไรส้าย ความทนทาน นํ �า 

หนักเบา พกพาไดแ้ละมีแท่นแบตเตอรี�ในตวั

*ทดสอบกับ Golden XRS-3 ที� ~ 10" (25 ซม)
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อุปกรณ์สําหรับการควบคุมแบบไร้สาย

ซอฟต์แวร์ โปรแกรมแบบสัมผัส

ซอฟต์แวร์โปรแกรมแบบสมัผสัที�เป็นลขิสทิธิ�ของ NOVO พฒันาขึ �นมาเพื�อ

ให้การทํางานที�ดีที�สดุสําหรับการดําเนินงานสนามบนระบบปฏิบตัิการ 

Windows® 10 และใช้เทคโนโลยีหน้าจอสมัผสัรุ่นลา่สดุผู้ใช้หน้าจอด้วย

ซอฟต์แวร์โปรแกรมของ NOVO ที�ใช้งานงา่ยสําหรับการถ่ายภาพเอก็ซ์เรย์ 

การเพิ�มความคมชดัของภาพแบบอตัโนมตัิ,  

การบนัทกึเหต,ุ การเก็บภาพและการแชร์ภาพร่วมกนั นอกจากนี �

คณุสมบตัิของโปรแกรมสมัผสัของ NOVO ยงัเป็นเอกลกัษณ์ เชน่การ

เปิด /ปิด ไฟสีขาวและไฟ LED อินฟาเรด (ไฟสวา่งที�รายการตรวจสอบ) 

การเปลี�ยนการควบคมุจากใช้สายเป็นไร้สาย การติดตอ่สื�อสารและ

คณุสมบตัิเดน่อื�นๆ อีกมากมาย

สายเคเบิ �ลสื�อสาร
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Built-in 50m Reel

Extension Reel

Wireless Spark

Wireless Ranger

อุปกรณ์ NOVO Wireless Ranger นี�ไม่ตอ้งใช้แบตเตอรี� มีตวัส่ง

สัญญาณไรส้ายขนาดกะทัดรดัซึ�งขยายช่วงระยะการสื�อสารแบบไร้

สายระหวา่งเครื�องแท็บเล็ตกับระยะที�จุดตรวจสอบไดถึ้ง 400 ม. เส้น

สายตา line of sight อุปกรณ์ไรส้าย Wireless Ranger เป็นแบบแม่

เหล็กในตวัไม่จาํเป็นตอ้งใช้เครื�องมือใด  ๆเพื�อ

ทาํการตดิตั �งบนเครื�องแท็บเล็ต หรอืนําไปตดิอยู่

บนกล่องของระบบหรอืวสัดทีุ�ดดูแม่เหล็กอื�น  ๆ

เช่น รถ

Wireless Spark

NOVO Spark เป็นอุปกรณ์ ไรส้ายขนาดเล็กที� ไม่ตอ้งใช้แบตเตอรี� ตดิตั �ง

ได้ โดยใช้แม่เหล็กดดู (ไม่จําเป็นตอ้งใช้เครื�องมือ)

ตอ่เข้ากับตวัแหล่งกําเนิดรงัสี Golden Engineering X-ray source 

สามารถสั�งควบคมุเปิด-ปิดระยะไกลไดจ้ากเครื�องแท็บเล็ต NOVO Spark 

จะตอ้งทําให้มีนํ�าหนักน้อยที�สุด

สายสื�อสารที� ให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตและเครื�องตรวจจับ

รวดเร็วและเชื�อถือได้

อีกทั �งสายยังสามารถใช้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก (เช่น แปลงไฟ DC 

จากรถเป็นไฟ AC) เพื�อให้สามารถใช้ทํางานได้อย่างไม่จํากัดเวลา novos 

ผลิตม้วนเก็บสายให้มีนํ�าหนักเบา แข็งแรง และสามารถใช้ต่อเข้ากับกล่อง

ของระบบหรือแยกใช้แบบเดี�ยวๆ ใช้ต่อสายเพิ�มยาวตั �งแต่ 50 เมตร, 100 

เมตรและ 150 เมตร ยาวสูงสุดถงึ 300 เมตร สําหรับการทํางานในช่วงระยะ

เกิน 300 เมตร ให้ ใช้อุปกรณ์ NOVO แบบไร้สาย

Wireless Ranger



กล่องควบคุม

พลังงานไฟฟ้า
กล่องควบคมุมีแบตเตอรี� ในตวัซึ�งใช้งานไดน้านกวา่ 16 ชั�วโมงดว้ย
แบตเตอรี� ในตวั (ทดสอบขณะที�ทําการถ่ายภาพไดม้ากกวา่ 1,000 ภาพ) 
เมื�อใช้ ไฟ AC กล่องควบคมุจะใช้ทํางานไดแ้บบไม่จาํกัดโดยรบัพลังงาน
ผ่านทางสายเคเบิ �ลสื�อสาร (กําหนดในรุน่มาตรฐาน Rover) กล่องควบคมุ
ใช้ที�ชารจ์เรว็แบบในตวัและการรบัรูพ้ลังงานอัตโนมัต ิคณุสมบัตกิารรบัรู้
อัตโนมัตช่ิวยให้กล่องควบคมุมีการสลับระหวา่งการใช้พลังงานจากไฟ 
AC และพลังงานจากแบตเตอรี� โดยอัตโนมัต,ิ ทําการชารจ์ไฟในระหวา่ง
ที�ระบบทาํงานไปดว้ย

การสื�อสาร
การสื�อสารแบบไรส้าย: กล่องควบคมุมีอุปกรณ์รบัส่งสัญญาณแบบไรส้ายระยะ
ไกลในตวั ที�สามารถตดิตอ่สื�อสารกับเครื�องตรวจจับและเครื�องแท็บเล็ตหนึ�ง
เครื�องหรอืมากกวา่ (หรอืพีซี) พรอ้มกัน
การสื�อสารแบบใช้สาย: การเชื�อมตอ่ใช้สายแบบเต็มรปูแบบไปยังเครื�องตรวจ
จับวตัถุ, แท็บเล็ตและแหล่งกาํเนิดเอ็กซ์เรย์ ใช้หัวเชื�อมตอ่มาตรฐาน MIL-
DTL 38999 เพื�อให้มั�นใจในการเชื�อมตอ่วา่เชื�อถือไดแ้ม้ ในสภาพที�ยากลําบาก
สุด
การสื�อสารแบบผสม: ระบบ NOVO สามารถนํามาใช้ทํางานไดร้ะหวา่งแบบไร้
สายเต็มรปูแบบและแบบใช้สายเต็มรปูแบบ

ตัวควบคุมเอ็กซ์เรย์
กล่องควบคมุใช้เพื�อควบคมุตวัแหล่งกาํเนิดเอ็กซ์เรย์ เพื�อให้สามารถทํางาน
ควบคมุไดอ้ย่างปลอดภัยที�ระยะปลอดภัยโดยใช้เครื�องแท็บเล็ต  ตวัแหล่งกําเนิด
รงัสี Golden Engineering sources (XRS-3, XR200, XR150 และ XRS-4) 
รองรบัทั �งรุน่ใหม่ล่าสุด (หัวเชื�อมตอ่ 5 ขา) และรุน่เก่า (ตวัเชื�อมตอ่ 2 หรอื 4 ขา) 
เป็นแหล่งตน้กําเนิดรงัสีแบบตอ่เนื�อง โดยที� ไอโซโทปเหมือนกับตวัแหล่งกาํเนิด
อิรเิดยีม-192 ซึ�งสามารถใช้ ไดก้ับระบบของ NOVO 

ไฟสอ่งสวา่ง
ไฟส่องสวา่ง LED สีขาวสามารถเปิด-ปิดไดจ้ากระยะไกลผ่านทางแท็บเล็ตหรอื
ควบคมุโดยตรงจากกล่องควบคมุ ความสามารถในการส่องสวา่งจะใช้ ไฟส่อง
เมื�อเข้าใกล้วตัถุเป้าหมายและเป็นประโยชน์สําหรบัใช้ส่องวตัถุและช่วยเรื�อง
สภาพแวดล้อมในการตรวจสอบ นอกจากนี� ไฟ LED สีขาวทาํหน้าที� ในดา้น
ความปลอดภัยคอืจะกระพรบิเตอืนอัตโนมัตริะหวา่งทําการเอ็กซ์เรย์
ไฟส่องสวา่งอินฟาเรดจะถูกใช้เมื�อผู้ ใช้งานใช้แวน่กลางคนืหรอืใช้กล้องวดิี โอ
อินฟราเรด IR ของ NOVO meให้สวา่งโดยตอ่เข้าที�ดา้นหลังของกล่องควบคมุ 
เพื�อช่วยให้ทําการเชื�อมตอ่สายเคเบิลไดง้่ายขึ �นในที�ๆการมองเห็นมีจํากัด

จุดติดตั�ง
จุดของการตดิตั �งที�ดา้นบนและดา้นล่างของกล่องควบคมุสามารถทําได ้การตดิตั �ง
ง่ายและปลอดภัยโดยใช้ขาตั �ง 3 ขาหรอืสายรดัหากจําเป็น

ทนต่อสภาพอากาศ
ถูกออกแบบมาเพื�อให้แน่ใจวา่สามารถทํางานไดอ้ย่างมั�นใจในทุกสภาพอากาศ 
กล่องควบคมุไม่มีชิ �นส่วนใดที�หมุนเคลื�อนไหว (ไม่มีพัดลม) เพื�อความมั�นใจสูงสุด

การเชื�อมต่อโดยตรง
กลไกการเชื�อมตอ่โดยตรงทําไดอ้ย่างรวดเรว็และปลอดภัยเข้ากับตวัแหล่ง Golden 
XR 150, XR200 และ XRS-3 โดยตรง ตอ่ไปยังกล่องควบคมุ ช่วยลดช่วงรอยตอ่
ชิ �นส่วนให้เหลือเพียง 2 อุปกรณ์ (ตวัตรวจวตัถุและกล่องควบคมุตอ่เข้ากับแหล่ง
กําเนิดรงัสี Golden) คณุสมบัตนีิ� ใช้เชื�อมตอ่ตวัแหล่งกําเนิดรงัสี Golden เข้ากับ
กล่องควบคมุ ที�ทําหน้าที�เป็นตวัยกระดบัความสูงและวางตวัแหล่งกําเนิดรงัสี 
Golden ไวท้ี�ระดบัความสูงที�ถูกตอ้ง   โดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้ขาตั �ง 3 ขาเพิ�ม

ไฟ LED แสดง
ไฟ LED แสดงการเชื�อมตอ่, ไฟ DC เข้า และสถานะแบตเตอรี� แสดงอยู่ที�
กล่องควบคมุ ส่องสวา่งอยู่ ในช่วงอินฟาเรดตวัไฟแสดง LED สามารถตั �งคา่
ให้ปิดไดสํ้าหรบัการดาํเนินงานที�เป็นความลับ

เสยีงไซเรน
เสียงไซเรนจะทํางานโดยอัตโนมัตริะหวา่งดาํเนินการเอ็กซ์เรย์เพื�อความ
ปลอดภัย

การเปิด / ปิด ระยะไกล
ใช้สวทิซ์ที�กล่องควบคมุเปิด / ปิดระยะไกลเมื�อใช้การทํางานสื�อสาร
แบบใช้สาย เมื�อใช้งานแบบไรส้าย
การสื�อสารระยะไกลสามารถใช้ปิดสวทิช์ ไดเ้ช่นกัน เพื�อช่วยรกัษา
พลังงานแบตเตอรี�หรอืปิดการใช้งานแบบไรส้ายหากจําเป็น

กล่องควบคุม NOVO มีลักษณะเฉพาะตัว, การติดต่อสื�อสาร, การควบคุมการเอ็กซ์เรย์ และความสามารถในการส่องแสง เพื�อความยืดหยุ่นสูงสุดใน
การทํางานสนาม:
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ขาตั�งตัวรับภาพ

ขาตั �งตวัรบัภาพเป็นอุปกรณ์เสรมิที�ทําขึ �นเพื�อจับยึดตวัฉากรบัภาพใน

ลักษณะตั �งขึ �นตามที�ตอ้งการ ขาจับยึดตวัรบัภาพตดิตั �งไดส้องรปูแบบ 

จับยึดตวัฉากรบัภาพเดี�ยวๆ (ภาพ a) แบบเอียงอยู่บนกาํแพง (ภาพ b) 

ขาตั �งถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงใช้งานในพื �นที�จํากัด

การเฝ้าระวัง

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

เครื�องตรวจวตัถุ NOVO มีนํ�าหนักเบาจึงทาํให้สามารถตอ่เข้ากับหุ่น

ยนตข์นาดเล็กได ้สามารถจัดการทํางานไดเ้ป็นอย่างด ียืดหยุ่น และ

บรรลุผลตามที�ตอ้งการ ระบบ NOVO สามารถควบคมุไดทั้ �งแบบ

อิสระหรอืเมื�อจาํเป็น – การตดิตอ่สื�อสารและการใช้พลังงานสามารถ

ใช้ ไดจ้ากตวัหุ่นยนต ์เมื�ออยู่ ในสถานการณ์ที� ไม่สามารถให้มนุษย์เข้า

ทาํงานได ้ระบบ NOVO จึงเป็นระบบที�ทาํงานรว่มกับหุ่นยนต์ ไดเ้ป็น

อย่างดี
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การประกอบเข้ากับหุ่นยนต์

ระบบการเฝ้าระวงั NOVO มีความสามารถ 3 อย่างภายในอุปกรณ์เครื�องเดียว สามารถทํางานได้ ดังนี�:

การตรวจจับสารอินทรย์ี  - ช่วยในเรื�องการแยกแยะ ระบุตรวจสอบ 

ส่วนประกอบและลักษณะธรรมชาตขิองวตัถุ โดยแยกวา่เป็นสาร

อินทรยี์ / สารอนินทรยี์ ภาพถ่ายแบบสีจากการ X-Ray จะแสดงอย่าง

อัตโนมัต;ิ สีส้มสําหรบัสารอินทรยี์ (เช่นสารประกอบระเบิด,ยา)  

สีนํ�าเงินสําหรบัสารอนินทรยี์ (เช่น โลหะ) สีเขียวสําหรบัสารอนินทรยี์

บางๆ (เช่น กระจก สายไฟ โลหะบาง) ระบบภาพการตรวจจับสาร

อินทรยี์แบบพลังงานคู่ ใช้สําหรบัระบบมาตรฐานของการรกัษาความ

ปลอดภัยสนามบิน

ภาพวดีีโอสด  - ภาพสดของวดีีโอสตรมีเป็นการตรวจสอบภาพวตัถุที�

ส่งให้ ไปปรากฏบนเครื�องแท็บเล็ต (หนึ�งเครื�องหรอืมากกวา่ในเวลา

เดยีวกัน) วตัถุประสงคเ์พื�อใช้สําหรบัการตรวจสอบ กล้องตรวจจับจะ

สลับการจับภาพอัตโนมัตริะหวา่งโหมดช่วงกลางวนัและแสงอินฟาเรด

ในเวลากลางคนื นอกจากนี�ที�กล่องควบคมุยังมีแสงจากหลอด LED ทั �ง

แสงสีขาว/อินฟาเรด เพื�อคณุภาพของ

ภาพที�ตรวจจับ และยังสามารถนําไป

วเิคราะห์เก็บข้อมูลและทาํเอกสาร

เสยีงสด  - เสียงสดสตรมีมิ�งถูกส่งจากไมโครโฟนตน้ทางแบบในตวั

ไปยังเครื�องแท็บเล็ต ช่วยให้ผู้ ใช้งานไดย้ินเสียงของเครื�อง Golden 

เสียง "คลิก" นอกจากการตรวจสอบ�งเสียงในบรเิวณโดยรอบของ

วตัถุที�ตรวจสอบ ตวัอุปกรณ์การเฝ้าระวงัของ NOVO เป็นอุปกรณ์ที�

เป็นอิสระ นํ�าหนักเบา ควบคมุโดยใช้ โปรแกรมซอฟแวรแ์บบสัมผัส

ของ NOVO เป็นโมดลูเฉพาะที� ไม่ตอ้งมีการกดปุ่ม (ไม่จําเป็นตอ้ง

เลือกชนิดของ X-ray) และสามารถทาํงานรว่มกันกับ Golden 

Engineering ตน้กําเนิดรุน่XR150,XR200 และ XRS-3 (รุน่เก่าและ

รุน่ใหม่)

รปู a

รปู b
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ระบบถ่ายภาพดิจิตอลแบบพกพา

เกี�ยวกับ บ. NOVO DR จํากัด
บ. NOVO DR จํากัด พฒันาและผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพตรวจสอบวตัถุดว้ยรงัสีเอ็กซ์เรย์
ดจิิตอลแบบพกพา เราผลิตฉากรบัภาพขนาดที�บางสําหรบัการถ่ายภาพรงัสีตรวจวตัถุเพื�อ
ระบบการรกัษาความปลอดภัย, NDT และวทิยาศาสตรแ์ละดา้นศิลปะ 

ประสบการณ์ที�มีมากกวา่ 10 ปีที�ผ่านมาของเราและการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็ม
ที� ดว้ยการทาํงานรว่มกับองคก์รระดบัโลกและบรษัิทชั �นนําระดบัโลก เราสามารถนําพาระบบ
การถ่ายภาพรงัสีดจิิตอลแบบพกพาไปสู่ระดบัที�สูงขึ �นไป และผลิตอุปกรณ์ที�มีการใช้
เทคโนโลยีที�ก้าวลํ �า

เราใส่ ใจในทุกผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการแบ่งแยก เราระมัดระวงัตรวจสอบในทุกชิ �นส่วนใน
ระบบของเราทุกชิ �น - จากการออกแบบและวสัด ุ ทั �งดา้นเทคโนโลยี ความปลอดภัยและการ
ใช้งาน – เพื�อให้แน่ใจวา่เป็นงานวศิวกรรมที�มีประสิทธิภาพโดดเดน่และมีความทนทาน
วนันี�เราทําระบบการถ่ายภาพรงัสีดจิิตอลแบบพกพาไดด้ทีี�สุด โดยมีคณุสมบัตทิี�สําคญั ดงันี�:

 
 

• คุณภาพของภาพสูงสุด - ใช้เซ็นเซอรท์ี�ทันสมัยที�สุดและมีฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ี�
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ�

• การพกพา  -  ชุดระบบที�สมบูรณ์มีนํ�าหนักเบาและง่ายตอ่การดาํเนินงานกวา่ระบบอื�น ๆ 
ใน�จจุบันนี�

• ประสบการณ์ผู้ ใช้งานที�มีประสทิธิภาพ  - ระบบของเราช่วยให้การควบคมุที�ง่ายและการ
วเิคราะห์ภาพถ่ายโดยใช้ซอฟแวรสั์มผัสบนแท็บเล็ตหนึ�งเครื�องหรอืหลายเครื�องพรอ้มกัน
เพื�อปรบัปรงุความปลอดภัยและการทํางานถ่ายภาพ

• การเพิ�มประสทิธิภาพการทํางานภาคสนาม  - ระบบมีความคงทนเป็นพิเศษไดร้บัการ
ออกแบบสําหรบัสถานการณ์ที�เลวรา้ยและมีความทนทานตอ่สภาพอากาศอย่างยิ�ง




