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Populiariausi Pritaikymai
Aviacija
Ką: Kompozicines medžiagas, suvirinimo sujungimus, įtrūkimus, 
liejinius, kalimus ir pan. 
Kur: Struktūriniuose orlaivio konstrukcijos pažeidimuose, 
varikliuose, važiuoklėse ir mentėse.

Naftos ir Dujų pramonė
Ką: Vamzdžius, slėginius indus, struktūrinius suvirinimo 
sujungimus, vožtuvus ir pan. 
Kur: Naftos perdirbimo įmonėse, atviroje jūroje esančiose 
platformose, elektrinėse, žvalgymo ir perdavimo įrenginiuose.

Karinė Įranga
Ką: Įtrūkimai, sprogmenų vientisumas, gamybos  klaidos, pažeisti 
saugikliai ir t.t.
Kur: Kokybės kontrolė ir periodiniai patikrinimai visame karinės 
įrangos gamybos procese

Geležinkeliai
Ką: Suvirinimo siūles, paviršius, vidinius  ir paviršinius defektus 
ir pan.
Kur: Bėgių galvutės dalyje,  geležinkelio iešmo struktūroje, 
sandūriniuose  antdėkluose ir daugiau.

Statyba
Ką: Vamzdžius, kabelius, armatūrą, kanalus, detales ir pan.
Kur: Pastatai, tiltai

Laivyba
Ką: Suvirinimo siūles, įtrūkimus, koroziją, poringumą, šlako 
sankaupas ir pan. 
Kur: Laivo korpuso bei pažeistose laivo konstrukcijose.

Priešingai juostai ar Kompiuterinei Radiografijai, 
Skaitmeninė Radiografija (DR), naudoja rentgeno 
skaitmeninio vaizdo užfiksavimo įrenginį (Detektorių). 
Ši technologija leidžia mums sukurti neatideliotinus ir 
aukštos kokybės rentgeno vaizdus išlaikant radiacijos 
lygius iki minimumo. Vos sukurti, rentgeno vaizdai yra 
parodomi planšetėje iš karto, tada naudojant mūsų 
patogią ir patentuotą Vartotojui Draugišką programinę 
įrangą vaizdai gali būti sutvarkyti, sustiprinti, bendrinti 

ir skaitmeniniu būdu išsaugoti ir prieinami bet kada. 
Turint Skaitmeninę Radiografiją kaip mūsų pagrindinę 
technologiją, mes sukūrėme ir pritaikėme kompaktišką, 
lengvą, tvirtą, klimatinėms sąlygoms atsparią sistemą 
su belaidžiu ryšiu ir baterijos valdymo galimybėmis. 
Šios savybės leidžia mums patikrinti siauras ir sunkiai 
pasiekiamas vietas, pasiūlyti greitą darbų eigą ir prailginti 
eksploatacinį laiką darant šią sistemą idealiai tinkamą 
įvairioms NDT programoms.

NOVO DR siūlo profesionalią nešiojamą NDT Skaitmeninę Radiografijos X-ray sistemą 
sukurtą dirbti lauko ir labaratorijos sąlygomis,  suteikiant aukščiausios kokybės vaizdus.
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Sistemos Akcentai

Aukščiausia vaizdo kokybė:
16 bitų Naujausios kartos

Ilgiausias baterijos veikimo laikas:
Daugiau nei 16 valandų baterijos eksploatavimas

Dirbant lauko sąlygomis 
baterijos ilgaamžiškumas 
gali būti labai svarbus, 
su daugiau nei 16 darbo 
valandų su vienu pilnu 
įkrovimu, galite sutelkti 
dėmesį į tai, kas svarbiausia.

• Naudojimas ekstremaliomis oro sąlygomis
• MIL-DTL 38999 Jungtys
• MIL-STD-810G Planšetės
• Detektoriai patikrinti kritimo testais
• Tvirti dėklai

Pažangiausi Detektoriai:
Ploniausias, Lengviausias, Patvariausias

Kiekviena sistema susideda iš:
• Detektoriaus
• Planšetės
• Rentgeno spindulių šaltinio
• Valdymo bloko
• 50m komunikacijos ritės
• Papildomi moduliai ir kabeliai

Kuprinės konfigūracijos taip pat galimos.

• Valdant ir kontroliuojant sistemą
• Galingas automatinis stiprinimo algoritmas
• Optimali peržiūros patirtis
• Planšečių įvairovė; tvirti nuo 7 "iki 20" 4K ekranai.
• Windows® 10

Lygiagreti multi lokacijos kontrolė ir atvaizdavimas:

Modernūs Skaitmeniniai 
Rentgenografijos detektoriai, 
kurie įgalina pateikti, su piršto 
prisilietimu (nereikia skenavimo 
ar kūrimo proceso), išskirtinius 
aukštos kokybės vaizdus su 
neįtikėtinomis detalėmis 
ir didelėmis įsiskverbimo 
galimybėmis.

Naudoti vieną planšetę arčiau apžiūros objekto ir 
antrąją planšetę iš didesnio atstumo. 
Abi planšetės gali būti naudojamos:
• Sistemai kontroliuoti
• Rodyti rentgeno vaizdus
• Vaizdo didinimui, saugojimui ir bendrinimui.

Nešiojama planšetė ir saugioje zonoje iki 20" 4K ekranas

• Neprilygstama Vaizdo Kokybė!
• 16-bitų naujos kartos
•  Įdiegta apsauga maksimaliai  

naudojimo trukmei
• Suderinamumas su aukštomis dozėmis
• Storis 0,6 "(15.6mm)
• Kritimo testas 20 "(50cm)
•  Atsparus apkrovai iki 330  

svarų (150 kg)

Tvirčiausia Sistema:
Tinka visoms paviršiaus ir oro sąlygoms

Mažiausi pėdsakai:
Pilna sistema su 25" Pelican lagaminu ant ratų

Lietiminė programinė įranga
Paprastas, vartotojui draugiškas liečiamas interfeisas

OFF ON

5.5 lbs. (2.5 kg)  9.9 lbs. (4.5 kg)
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• NOVO 15WN detektorius (9.1" x 11,2" atvaizdavimo plotas)

• Panasonic ToughpadTM FZ-G1 Planšetė (10.1" Ekranas) 

• NOVO Touch profesionali programinė įranga

• Laidinis ir bevielis ryšys

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• NOVO 15WN detektorius (9,1" x 11.2" atvaizdavimo plotas)

• Panasonic ToughpadTM 4K Planšetė (20" Ekranas) 

• NOVO Touch profesionali programinė įranga 

• Laidinis ir bevielis ryšys

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• NOVO 22WN detektorius (14" x 16.8" atvaizdavimo plotas)

• Panasonic ToughpadTM FZ-G1 Planšetė (10.1" Ekranas) 

• NOVO Touch profesionali programinė įranga

• Laidinis ir bevielis ryšys

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• NOVO 22WN detektorius (14" x 16.8" atvaizdavimo plotas)

• Panasonic ToughpadTM 4K Planšetė (20" Ekranas) 

• NOVO Touch profesionali programinė įranga 

• Laidinis ir bevielis ryšys

Produktai
NOVO NDT produktų šeima yra skirta NDT rentgenografijos specialistams dirbantiems sudėtingomis 
lauko ir laboratorijos sąlygomis. Mūsų sistema yra sukomplektuota 25" Pelican™ Lagamine ir turi 
Detektorių, Planšetę bei Programinę įrangą, Valdymo bloką, 50m komunikacijos kabelį ant ritės, 
atraminį trikojį ir papildomus Modulius bei kabelius.
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Belaidis nustatymas: Konfigūracijos pavyzdys

NOVO 22 Detektorius

Tvirta Planšetė ir programinė įranga

Rentgeno Spindulių Šaltinis

Valdymo bloko  
baterijos eksploatavimas 16 valandų

Pelican lagaminas

Galios ir komunikacijos lizdai

Bevielio Ryšio Siųstuvas

20" 4K Planšetė ir programinė įranga

NOVO 15 Detektorius

Valdymo bloko 
baterijos eksploatavimas 16 valandų

Pelican lagaminas

50m komunikacijos ritė

IR 192 Šaltinis

Galios ir komunikacijos lizdai

20" 4K Planšetė ir programinė įranga

Laidinis nustatymas: Konfigūracijos pavyzdys
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• Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo •• Skaičiai yra suapvalinami patogumo tikslais ••• E&OE

Techninės specifikacijos

Planšetės

Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

Ekrano dydis 20" 10.1" 7"

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

Ekrano ryškumas (NIT) 300 800 500

Multi-Touch 10 taškų 10 taškų pirštinių jutiklis 10 taškų pirštinių jutiklis

Operacinė Sistema Windows  10 Windows  10 Windows  10

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

Karinis standartas Netaikomas MIL-STD-810G MIL-STD-810G

Atsparumas dulkėms ir vandeniui Netaikomas IP65 IP65

Kritimo vertinimas 1 ft (30cm) 4 ft (1.2m)  5 ft (1.5m)

Rentgeno šaltiniai

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

Svoris 22 lbs. (10 kg)  12.6 lbs. (5.7 kg)  11.8 lbs. (5.4 kg)  5.3 lbs. (2.4 kg)

Size
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) 

Lagaminai (visi lagaminai yra individualizuoti NOVO-DR)

Lagaminas Aprašymas Lagamino išorės matmenys
NOVO 15 Discovery sistema
NOVO 22 Discovery sistema
NOVO 15 Discovery 4K sistema
NOVO 22 Discovery 4K sistema

Tvirtas iM2750 PelicanTM lagaminas 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

Papildomos Kuprinės

Patruliavimui 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

Taktinis 18.0" x 13.0" x 10.0" (45.7cm x 33cm x 25.4cm)

Miesto sąlygoms 19.0" x 12.25" x 6.5" (48.3cm x 31.1cm x 16.5cm)

Detektorius

Sistema NOVO 15 
Discovery

NOVO 15 
Discovery 4K

NOVO 22 
Discovery

NOVO 22 
Discovery 4K

Detektoriaus Modelis NOVO 15WN NOVO 22WN

Detektoriaus atvaizdavimo plotas 9.1" x 11.2" (23.1cm x 28.5cm) 14.0" x 16.8" (35.6cm x 42.7cm)

Detektoriaus dydis 10.6" x 13" (26.9cm x 33cm) 15.2" x 18.2" (38.5cm x 46.2cm)

Aktyvioji Zona  
(atvaizdavimo Plotas / Detektoriaus Dydis) 74% Aktyviosios zonos 85% Aktyviosios zonos

Detektoriaus svoris ~5.5 lbs. (2.5kg) ~9.9 lbs. (4.5kg)

Detektoriaus apkrovos atsparumas 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)

Detektoriaus kritimo testas 20" (50cm) 20" (50cm)

Detektoriaus storis 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

Gylis Bitais 16 bitų naujausios kartos 16 bitų naujausios kartos

Eksploatavimo trukmė Daugiau nei 100K rem* Daugiau nei 100K rem*

*Daugiau nei 100K rem  tiesioginio poveikio ant detektoriaus
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Cases
NOVO Touch Profesionali programinė įranga

Lietiminė profesionali programinė 
įranga yra NOVO patentuota programinė 
įranga sukurta iš pagrindų kad suteikti 
geriausią patirtį ir funkcionalumą 
lauko ir laboratorijos operacijoms. 
Suderinama su Windows® 10 ir 

standartiniais kompiuteriais bei naujausia jutiklinių ekranų 
technologija. NOVO Vartotojui draugiška programinė 
įranga siūlo intuityvų valdymą fiksuojant rentgeno vaizdus, 
automatinį galingą vaizdo padidinimą, pastabų pridėjimą, 
archyvavimą beigalimybę dalintis informacija. Be to, 
NOVO Touch profesionali programinė įranga turi įdiegtus 
įrankius, tokius kaip Duplex Wire, ROI Vaizdų Statistiką, 
Viengubo/Dvigubo Storio Sieneles, Dvigubos Sienelės 
Techniką ir CNR siekiant laikytis naujausių ir griežčiausių 

tarptautinių standartų. Kitas svarbus bruožas NOVO 
Touch profesionalios programinės įrangos gebėjimas 
yra kontroliuoti techninės įrangos funkcijas, pavyzdžiui, 
apšvietimą, perėjimą nuo laidinio į belaidį ryšį, aktyvuojant 
rentgeno šaltinius ir daugiau įvairių pasirinkimų.

PoPrieš

Genie įrangos didinimo ypatybė
Peržiūrėti vaizdus su aiškesniomis ir geresnėmis detalėmis.
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NOVO 15WN ir NOVO 22WN bevieliai, tvirti ir baterija 
maitinami Detektoriai buvo specialiai sukurti su įdiegta 
apsauga maksimaliai eksploatacijos trukmei ir gali 
atlaikyti aukštą dozių poveikį daugelio lauko ir laboratorijų 
darbo sąlygomis. Be išskirtinės vaizdo kokybės ir greitų 

rezultatų, kuriuos jie teikia, detektoriuose yra specialios 
funkcijos, kaip magnetinė kabelio jungtis, kuri užtikrina 
saugumą, dėl to nereikia nerimauti jeigu kabelis yra 
atsitiktinai "išplėštas" iš detektoriaus, taip pat greitos ir 
patikimos kabelių jungtys.

XRS-4 XRS-3 Gamma SourceConstant Potential

NOVO sistemos specialiai skirtos dirbti su izotopais 
(pvz Iridis-192, Selenas-75), pramoniniais pastovaus 
potencialo šaltiniais (Industrial Constant Potential 
Sources) ir visomis Golden Engineering baterijomis 
maitinamais rentgeno šaltiniais. Su NOVO sistemomis, 
kurios apima bevielio ryšio veikimą ir laidinio ryšio 

veikimą, saugus atstumas yra lengvai pasiekiamas. Dėl 
daug didesnio aptikimo jautrumo (lyginant su juosta ar 
įprasta radiografija), mes sumažiname energijos dozes, 
padidiname saugumą, pageriname produktyvumą, 
pratęsiame vamzdžio eksploatacijos laiką ir įgaliname 
labai mažo aktyvumo šaltinių panaudojimą.

NOVO siūlo Windows® 10 turinčias  įvairias Panasonic 
Toughpad™ Planšetes; 7", 10.1" MIL-STD planšetes ir 
revoliucines 20" 4K Ekraną turinčias planšetes. Visos 
planšetės gali būti valdomos iš mūsų individualaus 
lagamino arba greitai nuimtos ir valdomos rankose. 
Kartu su NOVO Touch profesionalia programine įranga, 
planšetės yra naudojamos siekiant kontroliuoti sistemos 

veiklą, rodyti rentgeno vaizdus, taip pat vaizdo analizei. 
Kiekviena sistema privalo turėti bent vieną planšetę, 
tačiau tuo pat metu dirbti ir analizuoti dažnai yra 
naudojamos dvi planšetės - vieną planšetė kontrolei ir 
ekspozicijai "Down Range" (šalia tikrinamo elemento) 
ir antra planšetė "Up Range" (toliau nuo tikrinamo 
elemento).

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

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

Komponentai ir funkcijos

NOVO 22WN

~9.9 lbs. (4.5kg)

14.0" x 16.8" atvaizdavimo plotas NOVO 15WN

~5.5 lbs. (2.5kg)

9.1" x 11.2" atvaizdavimo plotas 

Detektoriai

Rentgeno ir Gamos Šaltiniai

Planšetės
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NOVO Valdymo Blokas suteikia unikalią galią, komunikaciją, rentgeno kontrolę ir apšvietimo galimybes, 
siekiant maksimalaus lankstumo operacijų srityje:

Galia
Valdymo Blokas turi įmontuotą bateriją, kurios pakanka daugiau 
nei 16 valandų (išbandyta išgaunant daugiau nei 1000 vaizdų). 
Kai kintamoji srovė yra, Valdymo Blokas gali gauti neribotą galią 
per kabelį (standartinis su bet kuria Discovery konfigūracija). 
Valdymo Blokas naudoja įmontuotą greitą įkroviklį ir maitinimo 
automatinį perjungimą (auto-sense). Automatinio perjungimo 
funkcija leidžia valdymo blokui perjungti tarp kintamosios 
srovės galios ir akumuliatoriaus galios automatiškai, kad įkrauti 
prietaisą sistemos veikimo metu.

Komunikacija
Bevielio Ryšio Komunikacija: Valdymo Blokas turi įmontuotą 
ilgo nuotolio veikimo bevielio ryšio siųstuvą, kuris gali bendrauti 
su detektoriumi ir su vienu ar daugiau planšetinių kompiuterių 
(ar personalinių kompiuterių) vienu metu.
Laidinė Komunikacija: Visas kabelio jungtis prie detektoriaus, 
planšetės ir rentgeno šaltinio yra teikiamos naudojant 
patikimas MIL-DTL 38999 Jungtis, kad užtikrinti patikimą ryšį 
sudėtingiausiomis sąlygomis.
Hibridinis Komunikacijos Režimas: NOVO visos sistemos gali 
nepriklausomai naudoti arba visiškai bevielį arba visiškai laidinį 
ryšį.

Rentgeno Valdymas
Valdymo Blokas yra naudojamas kontroliuoti rentgeno šaltinį, 
kad aktyvavimas galėtų būti atliktas saugiai iš saugaus atstumo 
per planšetę. Visi Golden Engineering šaltiniai yra pilnai 
palaikomi (XRS-3, XR200, XR 150 ir XRS-4) abiejų, tai yra su 
naujesnės kartos (5 pin jungtys) ir senesnės kartos (2 arba 4 pin 
jungtys) jungtimis. Pastovaus potencialo šaltiniai, taip pat kaip 
ir izotopai, pavyzdžiui, Iridis-192 šaltiniai gali būti naudojami su 
NOVO sistemomis.

Apšvietimas
Baltas LED Žibintuvėlis gali būti įjungtas ir išjungtas nuotoliniu 
būdu per planšetę arba tiesiogiai iš Valdymo Bloko. Ši apšvietimo 
funkcija gali būti naudojama kaip žibintuvėlis, kai artėjama prie 
patikros objekto ir reikia apšviesti objektą ar tikrinimo aplinką. 
Be to, Baltas LED Žibintuvėlis veikia kaip saugos funkcija kai 
automatinio įspėjimo blykstė suveikia rentgeno operacijos metu.

Montavimo taškai
Montavimo taškai Valdymo bloko viršuje ir apačioje įgalina 
paprastą ir saugų tvirtinimą prie trikojo arba diržų, kai reikia.

Atsparumas oro sąlygoms
Atsparios konstrukcijos dizainas užtikrina patikimą veiklą bet 
kokiomis oro sąlygomis. Valdymo Blokas neturi judančių dalių 
(be ventiliatorių) maksimaliam patikimumui.

Tiesioginis Ryšys
Tiesioginio Ryšio mechanizmas yra galimas greitam ir saugiam 
pritvirtinimui prie Golden XR150, XR200 ir XRS-3 šaltinių tiesiai į 
Valdymo Bloką taip sumažinant prietaisų skaičių, kuriuos reikia 
pasiimti į patikrinimo vietą iki dviejų (Detektoriaus ir Valdymo 
Bloko pritvirtinto prie Golden šaltinio)

LED Indikatoriai
LED indikatoriai rodo RYŠIO (CONNECTION), NUOLATINĖS 
SROVĖS (DC IN) ir BATERIJOS (BATTERY) būseną visą laiką, kad jūs 
žinotumėte kada jums reikia atkreiptį dėmesį vien tik pažvelgus 
į Valdymo Bloką. Vykstant infraraudonajam apšvietimui, LED 
indikatoriai yra išjungiami, kad užtikrinti operacijos slaptumą.

Garsinė sirena
Garsinė sirena įsijungia automatiškai aktyvavus rentgeną, kad 
užtikrinti saugumą.

Nuotolinis Įjungimas/Išjungimas
Valdymo Bloko Įjungimas ir Išjungimas nuotoliniu būdu yra 
įmanomas naudojant laidinį ryšį. Naudojant bevielį ryšį, 
Išjungimas nuotoliniu būdu yra taip pat galimas. Šios galimybės 
leidžia išsaugoti akumuliatoriaus energiją arba išjungti bevielio 
ryšio transliaciją kada reikia.

Valdymo Blokas
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Komunikacijos kabelis teikia patikimą ir greitą duomenų 
perdavimą tarp sistemos modulių. Kabelis taip pat tiekia 
energiją per laidą neribotam darbo laikui, kai išorinis 
maitinimo šaltinis (pavyzdžiui, transporto priemonių 
nuolatinės srovės (DC) keitiklis į kintamąją srovę (AC)) 
yra prieinami. NOVO specialiai pagaminta ritė yra lengva 
tačiau tvirta ir gali būti naudojama prijungta prie lagamino 
arba savarankiškai. Papildomi prailgintuvai siekiantys iki 
300m veikimo diapazono yra prieinami. Dėl operacijų 
diapazono, kuris viršyja 300m, skaitykite NOVO bevielius 
sprendimus.

Prailgintuvo ritė

Komunikacijos kabelis

Pritvirtintas prie Discovery 25" Pelican™ Lagamino Galios 
ir Komunikacijos lizdai turi karinių standartų jungtis, 
greitų duomenų USB 3 lizdus ir kintamosios srovės lizdą 
(kai išorinis maitinimas yra prieinamas), kurie gali suteikti 
galią ir komunikaciją visai sistemai (kai dirba laidine 
konfigūracija).

Galios ir  
Komunikacijos Lizdai

Galios ir Komunikacijos Lizdai

NOVO Bevielio Ryšio Siųstuvas neturintis baterijos, 
lengvas, kompaktiškas belaidis siųstuvas-imtuvas, 
kuris išplečia bevielio ryšio diapazoną tarp planšetinio 
kompiuterio ir apžiūros ploto iki stulbinančių 400m 
regėjimo linijos. Naudojant Bevielio Ryšio Siųstuve 
įmontuotus magnetus Bevielio Ryšio Siųstuvas gali būti 
montuojamas be jokių įrankių ant planšetės, kai yra 
nešiojama, ant lagamino ar kitų feromagnetinių objektų, 
pavyzdžiui, transporto priemonės.

Bevielio Ryšio Siųstuvas

Wireless Ranger

Trikojis Stovas yra lengvas priedas, kuris tvirtai laiko 
detektorių ir turi du 0,25" standartinius laikiklio varžtus 
naudojamus pritvirtinti prietaisą prie Trikojo stovo, 
manipuliatoriaus atramos ir t.t..  Pritvirtinimas yra 
užtikrinamas saugumo kaiščiu, kuris leidžia beveik 
neribotą pozicionavimą. Trikojis Stovas yra paprastai 
naudojamas pastačius detektorių aukštose tikrinimo 
vietose, pavyzdžiui, tikrinant vamzdžius, betonines sienas 
ir t.t..

Trikojis Stovas

NOVO 15 Trikojis stovas 
~0.9 lbs. (~0.4kg)

NOVO 22 Trikojis stovas 
~1 lbs. (~0.5kg)

Įmontuota 50m Ritė
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Kadangi NOVO detektoriai yra lengviausi iš šios rūšies, 
jie leidžia integraciją net su mažais robotais, suteikiant 
puikų manipuliavimą, lankstumą ir pasiekiamumą. NOVO 
sistema gali būti kontroliuojama nepriklausomai arba 
kai būtina - komunikacija ir galia gali būti teikiama per 
robotus. Kai situacija "Negalima Žmogaus Prieiga" yra 
būtina, NOVO sistemos yra idealiausios robotų partnerės.

Robotų Integracija

Detektoriaus apsauginis dangtelis suteikia papildomą 
apsaugą nuo oro sąlygų ir smūgių, taip pat dirželį, D-žiedą 
ir Trikojo Stovo montavimo angą, visi šie komponentai 
prisideda prie maksimalaus lankstumo detektoriaus 
pozicionavimui. Apsauginis dėklas leidžia belaidžio ir 
laidinio ryšio operaciją.

Detektoriaus apsauginis lagaminas

NOVO Lookout yra modulis, kuris leidžia šias galimybes:

Gyvas Vaizdas - Gyvo Vaizdo tikrinamo elemento 
transliacija yra perduodama į planšetę (į vieną ar daugiau 
vienu metu) stebėsenos tikslais. Kamera automatiškai 
persijungia tarp dienos / nakties režimo (Infraraudonųjų 
spindulių) ir pasinaudoja Valdymo Bloke įdiegtu LED 
apšvietimu (Infraraudonųjų spindulių/Baltos Šviesos) 
optimaliai vaizdo kokybei. Nejudantis vaizdas taip pat gali 
būti paimtas analizei bei dokumentacijai.

Gyvas Garsas - Gyvo Garso transliacija yra siunčiama iš 
Lookout įdiegto mikrofono į planšetę leidžiant operatoriui 
girdėti tikrinamo objekto aplinką, taip pat pačio Golden 

šaltinio garsą. NOVO Lookout yra lengvas prietaisas, kuris 
yra pilnai kontroliuojamas NOVO Touch programinės 
įrangos. Tai vienintelis modulis rinkoje, kuris neturi 
mygtukų (nereikia pasirinkti rentgeno rūšies) ir gali dirbti 
su Golden Engineering XR150, XR200 ir XRS-3 šaltiniais 
(senos ir naujos kartos).

NOVO Lookout

Išplėstam perkeliamumui NOVO suteikia individualias 
kuprinių įvairoves. Pradedant nuo miesto dienos kuprinės 
ir baigiant didesne Patrulio Kuprine.

Pasirenkamos kuprinės

Miesto Kuprinė
Taktinė Kuprinė

Patrulio Kuprinė
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Nešiojamosios Skaitmeninės 
Radiografijos Sistemos

Apie NOVO DR Ltd
NOVO DR Ltd. projektuoja ir gamina pažangiausias Nešiojamas Skaitmenines 
Radiografijos Rentgeno Tikrinimo Sistemas. Mes gaminame plokščiais 
detektoriais paremtas Radiografijos patikrinimų sistemas, skirtas apsaugai, 
NDT, mokslo ir meno sritims. Sujungus mūsų dešimtmečių patirtį ir intensyvių 
MTTP darbo su labiausiai pasaulyje žinomomis kompanijomis ir organizacijomis, 
mes galime perkelti nešiojamą skaitmeninę radiografiją į kitą lygį ir gaminti 
aukšto lygio produktus, naudojant novatoriškas technologijas. Kiekvienas 
colis kiekvieno produkto gauna visą mūsų dėmesį. Mes atidžiai išnagrinėjame 
kiekvieną dalį kiekvieno komponento mūsų sistemose - nuo dizaino ir medžiagos, 
naudodami technologijas, saugą ir praktiškumą - kad užtikrinti jog komponentai 
yra suprojektuoti bei pagaminti išskirtinėmis eksploatacinėmis savybėmis ir 
ilgaamžiškumui. Šiandien mes siūlome geriausią tokio pobūdžio nešiojamų 
skaitmeninių rentgenografijos sistemų rinkoje, pabrėžiant šias stipriąsias puses:

•	Aukščiausia vaizdo kokybė - naudojant pažangiausius jutiklius ir patentuotą 
techninę ir programinę įrangą

•	Perkeliamumas - pilnas komplektas yra nesunkus ir lengvesnis gabenti nei bet 
kuris kitas iš šiandien siūlomų produktų rinkoje

•	Efektyvi vartotojo patirtis - mūsų sistemos leidžia lengvai kontroliuoti ir atlikti 
vaizdo analizę, naudojant liečiamą programinę įrangą viename arba keliuose 
planšetiniuose kompiuteriuose vienu metu, siekiant pagerinti saugumą ir 
našumą

•	Lauko darbų optimizavimas - sistemos yra išskirtinai patvarios, skirtos 
sunkiausioms sąlygoms ir yra visiškai apsaugotos nuo blogo oro


