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Uygulamalar

Uzay
Ne: Kompozit malzemeler, kaynaklar, çatlaklar, dökme, dövme vs. 
Nerede: Hava taşıtı yapısındaki yapısal düzensizlikler, motorlar, 
iniş takımları ve kanatlar

Petrol ve Gaz
Ne: Borular, basınçlı kaplar, yapısal kaynaklar, valfler vs.
Nerede: Rafineriler, açık deniz platformları, güç istasyonları, keşif 
ve iletim tesisleri

Mühimmat
Ne: Çatlaklar, patlayıcı sağlamlığı, tertibatların hataları, arızalı 
sigortalar vs.
Nerede: Mühimmat imalat sürecinin tamamı boyunca kalite 
kontrol ve periyodik incelemeler

Demiryolları
Ne: Kaynaklar, yüzey, alt yüzey ve dahili kusurlar vs.
Nerede: Ray kafası bölümleri, demiryolu anahtarı, bağlantı 
pabuçları ve daha fazlası

Yapı
Ne: Borular, kablolar, çubuk donatılar, boru hattı, tesisat vs.
Nerede: Binalar, köprüler

Tersaneler 
Ne: Kaynaklar, çatlaklar, korozyon, porozite, curuf hatları vs.
Nerede: Geminin gövdesi ve geminin yapısındaki düzensizlikler

Film veya Bilgisayarlı Radyografinin aksine, Dijital 
Radyografi (DR) bir X ışını dijital görüntü yakalama 
cihazı (Detektör) kullanır. Bu teknoloji, radyasyon 
seviyelerini minimumda tutarken anında ve yüksek 
kaliteli X ışını görüntüleri oluşturmamızı sağlar. Bir kere 
oluşturulduğunda, X ışını görüntüsü anında tablette 
görüntülenir, ardından Kullanıcı Dostu özel yazılımımız 
kullanılarak görüntü işlenebilir, geliştirilebilir, 

paylaşılabilir ve dijital olarak saklanıp yerinde erişilebilir.  
Temel teknolojimiz olarak DR'ye sahip olarak kompakt, 
hafif, sağlam, kablosuz ve pilli çalışma özellikleriyle hava 
şartlarına dayanıklı bir sistem geliştirdik ve bu sistemi 
özelleştirdik. Bu özellikler, dar ve yükseltilmiş yerleri 
incelememizi sağlar, sistemi çeşitli NDT uygulamaları 
için ideal kılarak hızlı bir iş akışı ve uzun çalışma süresi 
sunar.

NOVO DR NDT profesyonellerine, en yüksek görüntü kalitesini sağlarken, saha ve laboratuvar 
işlemleri için tasarlanmış taşınabilir Dijital Radyografi X ışını sistemlerini sunar. 
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Sistemin Önemli Noktaları

En Yüksek Görüntü Kalitesi:
16 Bit En Son Nesil

En Uzun Pil Ömrü:
16 Saatin Üzerinde Pille Çalışma

Sahadayken, pilin 
dayanıklılığı çok önemli 
olabilir, tek bir pil şarjı ile 
16 saatin üzerinde çalışma 
ile, önemli olan şeye 
odaklanabilirsiniz.

• Aşırı Hava Koşullarında Kullanım
• MIL-DTL 38999 Konnektörleri
• MIL-STD-810G Tabletleri
• Düşme Testi Yapılmış Detektörler
• Sağlam Kasalar

İleri Teknoloji Detektörler:
En İnce, En Hafif, En Dayanıklı

Her bir sistem şunları içerir:
• Detektör 
• Tablet
• X Işını Kaynağı
• Kontrol Kutusu
• 50m İletişim Makarası
• Ek Modüller ve kablolar
Sırt çantası yapılandırmaları da mevcuttur.

• Sistemi Çalıştırma ve Kontrol Etme
• Güçlü Otomatik Geliştirme Algoritmaları
• Optimum Görüş Deneyimi
• Tablet çeşitliliği; sağlam 20" 4K'ya kadar 7" ekran.
• Windows® 10 

Paralel Çok Konumlu Kontrol ve Ekran:

Tek bir parmak dokunuşu 
ile (tarama veya geliştirme 
süreci gerekmez), inanılmaz 
ayrıntılı ve yüksek penetrasyon 
özellikleri ile istisnai yüksek 
kaliteli görüntüler üreten en 
son teknoloji Dijital Radyografi 
detektörleri.

Bir tableti incelenen nesneye yakın ve ikinci tableti 
daha büyük mesafeden kullanın. 
Her iki tablet şunlar için kullanılabilir:
• Sistemi Kontrol Etme
• X Işını Görüntülerini Görüntüleme 
• Görüntü Geliştirme, Saklama ve Paylaşma.

Giyilebilir Menzil Tableti ve 20” 4K Ekrana kadar Güvenli Bölge

• Eşsiz Görüntü Kalitesi!  
• 16 Bit En Son Nesil
• Maksimum hizmet süresi için dahili koruma
• Yüksek Dozla Uyumlu
• 0,6” (15,6mm) Kalınlık 
• 20” (50cm) Düşme Testi Yapılmış 
•  Yük Dayanıklılığı  

330 lbs. (150 kg) 

En Sağlam Sistem:
Tüm Arazi ve Hava Koşulları için uygundur

En Küçük Ayak İzi:
Tekerlekli 25” Pelican Kasada Eksiksiz Sistem

Dokunmatik Yazılım: 
Basit Kullanıcı Dostu Dokunmatik Arayüz

OFF ON

5,5 lbs. (2,5 kg) 9,9 lbs (4,5 kg)
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• NOVO 15WN Detektörü (9,1” x 11,2” Görüntüleme Alanı)

•  Panasonic Toughpad™ FZ-G1 Tablet (10,1" Ekran)

• NOVO Touch Professional Yazılımı

•  Kablolu ve Kablosuz İletişim

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• NOVO 15WN Detektörü (9,1” x 11,2” Görüntüleme Alanı)

• Panasonic Toughpad™ 4K Tablet (20'' Ekran)

• NOVO Touch Professional Yazılımı

• Kablolu ve Kablosuz İletişim

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• NOVO 22WN Detektörü (14” x 16,8” Görüntüleme Alanı)

• Panasonic Toughpad™ FZ-G1 Tablet (10,1" Ekran)

• NOVO Touch Professional Yazılımı

• Kablolu ve Kablosuz İletişim

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• NOVO 22WN Detektörü (14” x 16,8” Görüntüleme Alanı)

• Panasonic Toughpad™ 4K Tablet (20'' Ekran)

• NOVO Touch Professional Yazılımı

• Kablolu ve Kablosuz İletişim

Ürünler
NOVO NDT ürünleri ailesi, zorlu saha ve laboratuvar koşullarında çalışan NDT radyografi profesyonelleri 
için tasarlanmıştır.
Sistemimiz 25” Pelican™ Kasada bulunur ve bir Detektör, Tablet ve Yazılım, Kontrol Kutusu, Makarada 
50m İletişim Kablosu, Tripod Montajı ve ek Modülleri ve Kabloları içerir.  



 [ 5 ] 

Kablosuz Kurulum: Yapılandırma Örneği

NOVO 22 Detektörü

Sağlam Tablet ve Yazılım

X Işını Kaynağı

Kontrol Kutusu
16 Saat Pille Çalışma

Pelican Kasa

Güç ve İletişim Merkezi

Kablosuz Koruyucu

20" 4K Tablet ve yazılım

NOVO 15 Detektörü

Kontrol Kutusu
16 Saat Pille Çalışma

Pelican Kasa

50m İletişim Makarası

IR 192 Kaynağı

Güç ve İletişim Merkezi

20" 4K Tablet ve yazılım

Kablolu Kurulum: Yapılandırma Örneği
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* Tasarımlar ve özellikler herhangi bildirim yapılmadan değiştirilebilir. ** Rakamlar kolaylık amacıyla yuvarlanmıştır. *** E&OE

Teknik Özellikler

Tabletler

Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

Ekran Boyutu 20" 10.1" 7"

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

Ekran Parlaklığı (NIT) 300 800 500

 Çoklu Dokunmatik 10 noktalı dokunmatik 10 noktalı, eldivenli dokunmatik 10 noktalı, eldivenli dokunmatik

İşletim Sistemi Windows  10 Windows  10 Windows  10

Ağırlık 5,27 lbs. (2,4 kg) 2,5 lbs. (1,1 kg) 1,2 lbs. (0,54kg) 

Askeri Standart YOK MIL-STD-810G MIL-STD-810G

Toz ve Su Direnci YOK IP65 IP65

Düşme Derecesi 1 ft (30cm) 4 ft (1,2m)  5 ft (1,5m)

X ışını kaynakları

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

Ağırlık  22 lbs. (10 kg)  12,6 lbs. (5,7 kg) 11,8 lbs. (5,4 kg) 5,3 lbs. (2,4 kg)

Boyut
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) 

Kasalar (tüm kasalar NOVO-DR tarafından özelleştirilmiştir)

Kasa Açıklama Kasa Harici Boyutları 
NOVO 15 Discovery Sistemi
NOVO 22 Discovery Sistemi
NOVO 15 Discovery 4K Sistemi
NOVO 22 Discovery 4K Sistemi

Sağlam iM2750 Pelican™ kasa 24,6" x 19,7" x 14,4" (62,5cm x 50cm x 36,6cm)

Ek Sırt Çantaları 

Devriye 28,0" x 19,0" x 13,0" (71,1cm x 48,3cm x 33cm)

Taktik 18,0" x 13,0" x 10,0" (45,7cm x 33cm x 25,4cm)

Kent 19,0" x 12,25" x 6,5" (48,3cm x 31,1cm x 16,5cm)

Detektör

Sistemi NOVO 15 
Discovery

NOVO 15 
Discovery 4K

NOVO 22 
Discovery

NOVO 22 
Discovery 4K

Detector Model NOVO 15WN NOVO 22WN

Detektör Görüntüleme Alanı 9,1" x 11,2" (23,1cm x 28,5cm) 14,0" x 16,8" (35,6cm x 42,7cm)

Detektör Boyutu 10,6" x 13" (26,9cm x 33cm) 15,2" x 18,2" (38,5cm x 46,2cm)

Aktif Alan  
(Görüntüleme Alanı / Detektör Boyutu) %74 Aktif Alan %85 Aktif Alan

Detektör Ağırlığı ~5,5 lbs. (2,5kg) ~9,9 lbs. (4,5kg)

Detektör Yük Dayanıklılığı 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)

Detektör Düşme Testi 20" (50cm) 20" (50cm)

Detektör Kalınlığı 0,6" (15,6mm) 0,6" (15,6mm)

Bit Derinliği 16 bit en son nesil 16 bit en son nesil

Hizmet Süresi 100K rem üzerinde* 100K rem üzerinde*

* Detektörde doğrudan maruziyette 100K rem üzerinde
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Cases
NOVO Touch Professional Yazılımı

Touch Professional Yazılımı NOVO'nun, 
saha ve laboratuvar işlemleri için en iyi 
deneyimi ve işlevselliği sağlamak üzere 
her yönüyle özel olarak geliştirilmiş 
yazılımıdır. Destekleyen Windows® 10 

ve hem standart PC'ler hem de en son dokunmatik ekran 
teknolojisi ile uyumlu NOVO'nun Kullanıcı Dostu Yazılımı, 
X ışını görüntülerini alma, otomatik güçlü görüntü 
geliştirme, açıklama ekleme, arşivleme ve bilgileri 
paylaşma için sezgisel çalışma sunar.
Ek olarak, NOVO'nun Touch Professional Yazılımı, en yeni 
ve en katı uluslararası standartlara uymak üzere Çift Katlı 

Tel, ROI Görüntü İstatistikleri, Tek/Çift Duvar Kalınlığı, Çift 
Duvar Tekniği ve CNR gibi dahili araçlara sahiptir.
NOVO'nun Touch Professional Yazılımının diğer bir önemli 
özelliği, aydınlatma, kabloludan kablosuz iletişme geçme, 
çeşitli X ışını kaynaklarını etkinleştirme ve daha fazlası 
gibi donanım özelliklerini kontrol edebilmesidir.

SonrasıÖncesi

Genie Geliştirme Özelliği
Görüntüleri Daha Net ve Daha İyi Ayrıntılarla Görüntüleme



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

NOVO 15WN ve NOVO 22WN kablosuz, sağlam ve pille 
çalışan Detektörleri maksimum hizmet süresi için dahili 
koruma ile özel olarak tasarlanmıştır ve çeşitli saha 
çalışmaları ve laboratuvar işlemlerinde yüksek dozda 
maruziyetlere karşı koyabilir. Çarpıcı görüntü kalitesine 

ve Anında sağladıkları sonuçlara ek olarak Detektörler, 
güvenliği sağlayan manyetik kablo konnektörü özelliği 
gibi özel özellikleri içerir ve bir kablo detektörden ve hızlı 
ve güvenilir kablo bağlantılarından kazara "koptuğunda" 
endişelenmeye gerek yoktur.

XRS-4 XRS-3 Gama KaynağıSabit Potansiyel 

NOVO sistemleri İzotoplar (örn. İridyum-192, Selenyum-75), 
Endüstriyel Sabit Potansiyel Kaynaklar ve tüm Golden 
Engineering piliyle çalışan atım X ışını kaynakları aralığı 
ile mükemmel şekilde çalışmak için tasarlanmıştır. Tam 
kablosuz çalışma ila tam kablolu çalışma aralığında değişen 

NOVO sistemleriyle, güvenlik mesafesi kolayca elde edilir. 
Çok daha yüksek saptama hassasiyeti nedeniyle (film ve 
CR'ye kıyasla) enerji dozlarını azaltırız, güvenliği arttırırız, 
verimliliği iyileştiririz, tüp ömrünü uzatırız ve çok düşük bir 
küride bile İzotop kullanımını sağlarız. 

NOVO çeşitli Windows® 10 tabanlı Panasonic Toughpad™ 
Tabletler; 7”, 10.1” MIL-STD tabletler ve devrim 
niteliğinde 20" 4K Ekranlı bir tablet sunar. Tüm tabletler 
özelleştirilmiş kasamızdan çalıştırılabilir veya hızlıca 
çıkarılıp elle yürütülerek kullanılabilir. NOVO'nun Touch 
Professional Yazılımı ile birlikte, tabletler, sistemlerin 

çalışmasını kontrol etmek, X ışını görüntülerini ve görüntü 
analizlerini görüntülemek için kullanılır. Her sistem en az 
bir tablet içermelidir ancak iki tableti kullanarak eşzamanlı 
çalışma ve analiz sıkça kullanılır; bir tablet kontrol ve 
“Aşağı Aralığı” (incelenen öğenin yakınında) ve ikinci 
tablet “yukarı aralığı” görüntülemek içindir.

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

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

Bileşenler ve özellikler

NOVO 22WN

~9,9 lbs. (4,5kg)

14,0" x 16,8" Görüntüleme Alanı NOVO 15WN

~5,5 lbs. (2,5kg)

9,1” x 11,2” Görüntüleme Alanı 

Detektörler

X Işını ve Gama Kaynakları

Tabletler
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NOVO'nun Kontrol Kutusu, saha çalışmasında maksimum esneklik için eşsiz güç, iletişim, X ışını kontrolü 
ve aydınlatma becerileri sağlar:

Güç
Kontrol Kutusu dahili pil ile 16 saatin üzerinde dayanan dahili 
bir pile sahiptir (1.000 görüntü alınırken test edildi). AC mevcut 
olduğunda, Kontrol Kutusu iletişim kablosu yoluyla sınırsız 
güç alabilir (Discovery yapılandırmalarının herhangi biriyle 
standarttır). Kontrol Kutusu dahili bir hızlı şarj cihazı ve bir güç 
otomatik algılama özelliği kullanır. Otomatik algılama özelliği, 
sistem çalışması sırasında şarj etmek için kontrol kutusunun AC 
gücü ve pil gücü arasında otomatik geçiş yapmasını sağlar.

İletişim
Kablosuz İletişim: Kontrol Kutusu, detektör ve bir veya daha 
fazla tablet (veya PC) ile eşzamanlı olarak iletişim kurabilen 
dahili uzun aralıklı kablosuz bir alıcı-vericiye sahiptir. 
Kablolu İletişim: Tam kablolu detektör, tablet ve X ışını kaynağı 
bağlantısı, en zor koşullarda güvenilir bir bağlantı sağlamak için 
sağlam MIL-DTL 38999 Konnektörleri kullanılarak sağlanır. 
Hibrid İletişim Modu: NOVO sistemlerinin tümü tamamen 
kablosuz ve tamamen kablolu olmak üzere kısmen kablolu 
iletişim seçenekleri ile çalışmaktadır..

X Işını Kontrolü
Kontrol Kutusu, kullanılan X ışını kaynağını kontrol eder, böylece 
etkinleştirme tablet yoluyla güvenli bir mesafeden güvenli 
şekilde yapılabilir. Tüm Golden Engineering kaynakları, hem 
en son nesiller (5 pimli konnektörler) hem daha eski nesiller 
(2 or 4 pimli konnektörler) olmak üzere tam olarak desteklenir 
(XRS-3, XR200, XR150 ve XRS-4). Sabit potansiyel kaynaklar ve 
İridyum-192 kaynakları gibi izotoplar da NOVO'nun sistemleri 
ile kullanılabilir.

Aydınlatma
Beyaz LED El Feneri, tablet yoluyla veya doğrudan Kontrol 
Kutusundan uzaktan açılabilir ve kapatılabilir. Bu aydınlatma 
özelliği, incelenen nesneye yaklaşılırken bir el feneri olarak 
kullanılabilir ve nesneyi ve inceleme ortamını aydınlatmak için 
yararlıdır. Ek olarak, Beyaz LED El Feneri, bir otomatik uyarı 
ışığı, X ışını çalışması sırasında etkinleştirildiğinde bir güvenlik 
özelliği olarak faaliyet gösterir. 

Montaj Noktaları
Kontrol Kutusunun üstündeki ve altındaki Montaj Noktaları, 
gerektiğinde bir tripoda veya kayışlara basit ve güvenli montaj 
çözümü sunar.

Hava Şartlarına Dayanıklı
Hava şartlarına dayanıklı tasarım tüm hava şartlarında güvenilir 
çalışma sağlar. Kontrol kutusu, maksimum güvenilirlik için 
hareketli parça içermez (fansızdır).

Doğrudan Bağlantı
Doğrudan Bağlantı mekanizması, Golden XR150, XR200 ve XRS-
3 kaynaklarının doğrudan Kontrol Kutusuna hızlı ve güvenli 
takılması, böylelikle ikisinin (Detektör ve Golden kaynağına 
takılı Kontrol Kutusu) incelenen alanına getirilen öğe sayısını 
minimuma indirmek için mevcuttur.

LED Göstergeler
LED Göstergeler her zaman BAĞLANTI, DC GİRİŞİ ve PİL 
durumunu gösterir böylece sadece Kontrol Kutusuna bakarak 
bir şeylerle ilgilenmenizin gerekip gerekmediğini bilirsiniz. Kızıl 
ötesi aydınlatma sırasında, gizli çalışma için LED göstergeler 
kapatılır.

Sesli Siren
Sesli Siren, ek güvenlik için X ışını çalışması sırasında otomatik 
olarak etkinleştirilir.

Uzaktan Açma/Kapatma
Kablolu iletişimi kullanırken, Kontrol Kutusunu uzaktan hem 
Açmak hem de Kapatmak mümkündür. Kablosuz iletişimi 
kullanırken, uzaktan Kapatmak da mümkündür. Bu özellikler, 
gerektiğinde, pil gücünü korumayı veya kablosuz iletimi devre 
dışı bırakmayı sağlar.

Kontrol Kutusu
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İletişim kablosu sistem modülleri arasında güvenilir ve 
hızlı veri iletimi sağlar. Kablo, harici bir güç kaynağı (araç 
DC - AC invertörü) mevcut olduğunda sınırsız çalışma 
süresi için Hat Üzerinden Güç de sunar. NOVO'nun özel 
yapım makarası hafif ancak sağlamdır ve kasaya bağlı 
veya "tek başına" olarak kullanılabilir. Maksimum 300m 
çalışma aralığına kadar ek uzatma kabloları mevcuttur. 
300m'yi aşan çalışma aralıkları için, lütfen NOVO'nun 
kablosuz çözümlerine bakın.

Uzatma Makarası

İletişim Kablosu

Discovery 25” Pelican™ Kasaya takılan Güç ve İletişim 
Merkezi, Askeri standarttaki konnektörleri, hızlı veri USB 3 
portlarını ve bir AC çıkışını (harici güç mevcut olduğunda) 
içerir, bunların tümü, tüm sisteme güç ve iletişim 
sağlayabilir (kablolu yapılandırmada çalışıldığında).

Güç ve İletişim Merkezi

Güç ve İletişim Merkezi

NOVO Kablosuz Koruyucu pil içermeyen, hafif, kompakt 
bir kablosuz alıcı-vericidir; tablet ve inceleme alanı 
arasındaki kablosuz iletişim aralığını sarsıcı bir 400m 
görüş hattına kadar genişletir. Kablosuz Koruyucu dahili 
mıknatıslarını kullanarak ve herhangi bir araç olmaksızın, 
Kablosuz Koruyucu, Sağlam Kasaya veya bir araç gibi başka 
herhangi bir ferromanyetik nesnede, elle yürütülebildiği 
tablete monte edilebilir.

Kablosuz Koruyucu

Kablosuz Koruyucu

Tripod Montajı, detektörü sıkıca tutan ve bir tripoda, 
manipülasyon koluna vs. bağlamak için iki 0,25” standart 
dişli sağlayan hafif bir aksesuardır. Bağlantı, neredeyse 
sınırsız konumlandırma sağlayarak, güvenli bir pim ile 
sabitlenir. Tripod Montajı tipik olarak borular, beton 
duvarlar vs. gibi yükseltilmiş inceleme noktalarındaki 
detektörü konumlandırmak için kullanılır.

Tripod Montajları

NOVO 15 Tripod Montajı 
~0,9lbs. (~0,4kg)

NOVO 22 Tripod Montajı 
~1lbs. (~0,5kg)

Yerleşik 50 m Makara



 [ 11 ] 

NOVO'nun detektörleri türlerinin en hafifi olduğundan, 
mükemmel manipülasyon, esneklik ve kapsam sağlarken 
küçük robotlarla bile entegrasyon sağlar. NOVO'nun sistemi 
ya bağımsız olarak kontrol edilebilir ya da gerektiğinde, 
iletişim ve güç robot yoluyla kanalize edilebilir. "İnsansız 
yaklaşım" gerektiğinde, NOVO'nun sistemleri robotun 
ideal ortaklarıdır.

Robot Entegrasyonu

Detektör Koruyucu Kapağı, detektörü konumlandırırken 
maksimum esneklik için taşıma kayışı, D halkaları ve 
bir Tripod Montajı açıklığının yanı sıra ek hava ve darbe 
koruması sağlar. Koruyucu kasa hem kablosuz hem kablolu 
çalışmayı destekler.

Detektör Koruyucu Kapağı

NOVO Lookout aşağıdaki özellikleri sağlayan bir modüldür:

Canlı Video - İncelenen öğenin Canlı Video akışı, izleme 
amacıyla tablete iletilir (eşzamanlı olarak bir veya daha 
fazla). Kamera gündüz / gece modu (Kızılötesi) arasında 
otomatik olarak geçiş yapar ve optimum görüntü kalitesi 
için Kontrol Kutusu dahili LED aydınlatmasını (Kızılötesi/
Beyaz) geçiş yükseltir. Analiz ve belgeleme için Sabit Bir 
Görüntü de alınabilir. 

Canlı Ses - Canlı Ses akışı, operatörün incelenen öğenin 
çevresindeki alanı ve Golden kaynağının kendisinin sesini 
duymasını sağlayarak, Lookout dahili mikrofonundan 
tablete gönderilir. 

NOVO Lookout, NOVO Touch Yazılımı ile tam olarak 
kontrol edilen araçsız, hafif bir aksesuardır. Pazardaki, 
hem düğmesiz (X ışını tipini seçmeye gerek yoktur) hem 
de Golden Engineering XR150, XR200 ve XRS-3 kaynakları 
(eski ve yeni nesiller) ile çalışabilen tek modüldür.

NOVO Lookout

Uzun taşınabilirlik için NOVO çeşitli özelleştirilmiş sırt 
çantaları sağlar.

İsteğe Bağlı Sırt Çantaları

Kentsel Sırt Çantası
Taktiksel Sırt Çantası 

Devriye Sırt Çantası
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NOVO DR Ltd Hakkında
NOVO DR Ltd. son teknoloji Taşınabilir Dijital Radyografi X Işını İnceleme Sistemleri 
geliştirir ve üretir. Güvenlik, NDT ve Bilim ve Sanat sektörleri için düz panel tabanlı 
radyografi inceleme sistemleri üretmekteyiz. Dünyanın en seçkin şirketleri ve 
organizasyonları ile on yılları kapsayan deneyimimizi ve yoğun Ar-Ge çalışmamızı 
bir araya getirerek, artık, taşınabilir dijital radyografiyi bir sonraki seviyeye 
çekiyoruz ve çığır açan teknolojiyi kullanarak oyunu değiştiren ürünler üretiyoruz. 
Her ürünün her bir parçası eksiksiz tam dikkatimizi alır. Çarpıcı performans ve 
dayanıklılık için tasarlandığından emin olmak üzere, tasarım ve malzemeden, 
teknoloji, güvenlik ve kullanılabilirliğe, sistemlerimizdeki her bileşenin her 
parçasını dikkatlice inceleriz. Bugün, aşağıdaki güçlü noktaları vurgulayarak, 
pazardaki türünün en iyisi taşınabilir dijital radyografi sistemlerini sağlarız:

•	 En yüksek görüntü kalitesi - en gelişmiş sensörleri ve özel donanım ve yazılımları 
kullanır 

•	Taşınabilirlik - eksiksiz set daha hafiftir ve onu taşımak, bugün pazarda sunulan 
diğer herhangi bir üründen daha kolaydır 

•	Etkili kullanıcı deneyimi - sistemlerimiz, güvenliği ve verimliliği iyileştirmek için 
bir veya birden fazla tablette eşzamanlı olarak doğal dokunmatik bir yazılım 
kullanarak kolay kontrol ve görüntü analizi sağlar 

•	Saha çalışması optimizasyonu - sistemler istisnai derecede dayanıklıdır, en 
zorlu koşullar için tasarlanmıştır ve tamamen hava şartlarına dayanıklıdır

Taşınabilir Dijital Radyografi Sistemleri
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