EASTIMAGE FİRMA TANITIMI
Güvenlik endüstrisinde 15 yıldan fazla bir süredir geliştirmeler yapan Shanghai Eastimage
Equipment Co., Ltd., Çin’de güvenlik ürünlerinin ana tedarikçisi, Ar&Ge merkezi ve üretim
üssü haline gelmiştir. Çin Güvenlik Birliği ve Ulusal Güvenlik Alarmı Sistem Standartlaştırma
Teknolojisi Komitesi’nin ana üyelerinden biri olarak Şanghay Hükümeti tarafından “Yüksek
Teknolojili Girişimi, “Yazılım Girişimi, “Küçük Büyük Yüksek Teknoloji Girişimi” ve “Patent Deneme
Girişimi” unvanları verilmiştir.
Eastimage, yalnızca ISO 9001 ve ISO 14001 değil aynı zamanda Çin yetkili organizasyonu tarafından
Ticari Kredi Değerlendirme AAA seviyesi ile de onaylıdır. Tüm Eastimage ürünleri, Çin hükümeti
tarafından düzenlenen CE sertifikalarına sahiptir. Dünya çapında güvenlik otoritelerince uygun görülmüş
FDA sertifikasına, Radyasyon Güvenliği Lisansına ve Çin Ulusal Standartlarına uygun çeşitli sertifikalara
sahiptir.
“Daha iyi bir dünya inşa etme” misyonuna inanan Eastimage, stratejik marka yönetimine ve yenilik
yönetimine bağlıdır. İleri teknolojisiyle İspanya, Danimarka, Polonya, Rusya, Brezilya, Yunanistan, Srilanka,
Çin, Sudan, Endonezya, Filipinler ve Lübnan’ın havalimanlarında yüzlerce cihazı tercih edilmiştir.
Bunun yanısıra İngiltere, Fransa, Japonya, İran, Belarus, Pakistan, Güney Afrika, Kenya gibi birçok ülkede
elçilikler, polis ve askeri departmanlarda kullanılmaktadır. Çin’in en büyük hızlı tren ve metro ulaşım noktaları olan Pekin, Şangay, Foshan, Hefei, Henan, Tianji, Ganzu, Chengdu, Guizhu gibi istasyonlarında
binlerce cihaz kullanılmaktadır.
Dev organizasyonların tercihi Eastimage, 2007 Özel Olimpiyatlar, 2008 Pekin Olimpiyatları,
2010 Şangay Dünya Fuarı, 2010 Dünya Asya Oyunları, 2011 FIFA Dünya Şampiyonası, 2014 Dünya
Gençlik Olimpiyatları, 2016 G20 Zirvesi’ni gerçekleştirmiştir.
Eastimage, daha güvenli bir dünya inşa eder!
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FİRMA TANITIMIMIZ
Boyut Güvenlik Teknolojileri; 18 yıllık sektör deneyimi ile
elektronik güvenlik ve kontrol sistemleri konusunda faaliyet
gösteren, ülkemizin önde gelen proje ve ithalatçı firmalarından biridir.
Birçok markanın Türkiye Tek Distribütörü olan Boyut Güvenlik;
tüm elektronik ve güvenlik çözümlerini tek çatı altında toplayabilen
ve ihtiyaç duyulan her alanda müşterilerine bu çözümleri sunabilen
ürün altyapısına sahiptir.
Boyut Güvenlik Teknolojileri; profesyonel proje ekibi ile keşif
aşamasında güvenlikten ödün vermeden, müşterilerinin de fikir ve
isteklerini dikkate alarak en doğru projeyi ve alternatif çözümleri
sunmakadır.
Her biri konusunda eğitim almış uzman teknik kadrosu ile en doğru
şekilde projeyi uygulamakta ve satış sonrası tüm hizmetleri en hızlı
sürede sağlayarak müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmaktadır.

KALITE POLITIKAMIZ
Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve
eksiksiz karşılayan ve bu amaçla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

Müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatminini sağlayarak
bunu sürekli kılmayı,

Süreç odaklı yönetim anlayışını benimseyerek verimliliği sağlamayı,
Üstün teknolojik özelliklere sahip ekipman ve kaliteli personel
bulundurmayı,

Maliyet-performans açısından etkin hizmet ve ürünler sunmayı,
Yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp oluşturmayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
Topluma ve çevreye saygılı olmayı,
Tüm faaliyet ve süreçlerinde iyileşme ve gelişmeyi taahhüt ederiz.
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EI-5030A

X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-5030A genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Küçük tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-5030A ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-5030A özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................505 mm (G) x 304 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................730 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 100 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 8 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 10 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 8192.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................80 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Single enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak ve çift katmanlı kurşun
alaşımlı perde.

Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Voltaj sabitleyici.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................1449 mm (U) x 798 mm (G) x 1213 mm (Y)
Ağırlık................................................ 375 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,37 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-5030C

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-5030C genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Küçük tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-5030C her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-5030C yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-5030C ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-5030C özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................505 mm (G) x 304 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................730 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 100 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................140 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Voltaj sabitleyici.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................1449 mm (U) x 798 mm (G) x 1213 mm (Y)
Ağırlık................................................ 410 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,41 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-5536

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-5536 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Küçük tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-5536 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-5536 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-5536 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-5536 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................555 mm (G) x 360 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................730 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 100 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................140 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Voltaj sabitleyici.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................1600 mm (U) x 830 mm (G) x 1290 mm (Y)
Ağırlık................................................ 415 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,41 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.

www.eastimagexray.com
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EI-V6040

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-V6040 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Orta ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-V6040 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-V6040 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-V6040 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-V6040 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................624 mm (G) x 425 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................678 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 160 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 34 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Voltaj sabitleyici.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2064 mm (U) x 828 mm (G) x 1290 mm (Y)
Ağırlık................................................ 600 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,42 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.

www.eastimagexray.com
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EI-6040DV

Çift Jeneratörlü Multi Enerjili X-ray Güvenlik
Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-6040DV genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Orta ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-6040DV her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-6040DV yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-6040DV ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-6040DV özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................620 mm (G) x 420 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................678 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 160 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
38 AWG.
Çözünürlük......................................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
40 AWG.
27 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
32 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Aşağıdan).... Yatay: Φ1.0 mm. Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Yandan)....... Yatay: Φ1.0 mm. Dikey: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan ve yandan çift yönlü tarama.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Opsiyonel Özellikler
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği

Tek Muayene Doz Oranı.................< 5µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 2µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.
Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2148 mm (U) x 1117 mm (G) x 1322 mm (Y)
Ağırlık................................................ 700 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,49 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.

www.eastimagexray.com
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EI-6550

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-6550 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Orta ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-6550 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-6550 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-6550 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-6550 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................650 mm (G) x 502 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................687 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 160 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 34 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.
LED izleme monitörü.
Ses kayıt fonksiyonu.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2038 mm (U) x 907 mm (G) x 1375 mm (Y)
Ağırlık................................................ 600 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,43 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-6550DV

Çift Jeneratörlü Multi Enerjili X-ray Güvenlik
Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-6550DV genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Orta ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-6550DV her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-6550DV yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-6550DV ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-6550DV özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................650 mm (G) x 502 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................687 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 160 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
38 AWG.
Çözünürlük......................................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
40 AWG.
27 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
30 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Aşağıdan).... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Yandan)....... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan ve yandan çift yönlü tarama.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
EI-BB100 Black Box.
Voltaj sabitleyici.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
LED izleme monitörü.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği

Tek Muayene Doz Oranı.................< 5µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 2µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.
Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2238 mm (U) x 1306 mm (G) x 1415 mm (Y)
Ağırlık................................................ 800 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,50 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-6550G

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-6550G genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Orta ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-6550G her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-6550G yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-6550G ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-6550G özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................650 mm (G) x 502 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s. - 0.3 m/s. (Ayarlanabilir iki aşama)
Konveyör Yüksekliği........................687 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 160 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 34 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2038 mm (U) x 907 mm (G) x 1375 mm (Y)
Ağırlık................................................ 600 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,46 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-7555

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-7555 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Orta ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-7555 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-7555 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-7555 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-7555 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................755 mm (G) x 555 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................750 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 160 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.0 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Çift yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.
LED izleme monitörü.
Ses kayıt fonksiyonu.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2150 mm (U) x 1000 mm (G) x 1490 mm (Y)
Ağırlık................................................ 600 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,45 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.

www.eastimagexray.com
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EI-8065

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-8065 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-8065 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-8065 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-8065 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-8065 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................810 mm (G) x 660 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 38 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.0 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.
LED izleme monitörü.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2875 mm (U) x 1100 mm (G) x 1455 mm (Y)
Ağırlık................................................ 800 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,45 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-10080

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-10080 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-10080 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-10080 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-10080 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-10080 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1023 mm (G) x 822 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.
LED izleme monitörü.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2992 mm (U) x 1317 mm (G) x 1605 mm (Y)
Ağırlık................................................ 950 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,47 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-V10080

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-10080 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-10080 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-10080 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-10080 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-10080 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1010 mm (G) x 810 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................691 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 8192.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................3556 mm (U) x 1290 mm (G) x 1652 mm (Y)
Ağırlık................................................ 900 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,47 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-10080DV

Çift Jeneratörlü Multi Enerjili X-ray Güvenlik
Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-10080DV genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-10080DV her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-10080DV yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-10080DV ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-10080DV özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1010 mm (G) x 810 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s. - 0.4 m/s. (Ayarlanabilir iki aşama)
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
36 AWG.
Çözünürlük......................................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
38 AWG.
30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
32 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Aşağıdan).... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Yandan)....... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan ve yandan çift yönlü tarama.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
EI-BB100 Black Box.
Voltaj sabitleyici.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
LED izleme monitörü.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği

Tek Muayene Doz Oranı.................< 5µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 2µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.
Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................3182 mm (U) x 1706 mm (G) x 1685 mm (Y)
Ağırlık................................................ 1000 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,54 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-10080G

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-10080G genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-10080G her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-10080G yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-10080G ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-10080G özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1023 mm (G) x 822 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s. - 0.4 m/s. (Ayarlanabilir iki aşama)
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.
LED izleme monitörü.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................2992 mm (U) x 1317 mm (G) x 1605 mm (Y)
Ağırlık................................................ 950 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,50 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-100100

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-100100 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-100100 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-100100 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-100100 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-100100 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1020 mm (G) x 1020 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi..............................
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Voltaj sabitleyici.
LED izleme monitörü.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................3398 mm (U) x 1316 mm (G) x 1804 mm (Y)
Ağırlık................................................ 1200 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,48 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-V100100

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-V100100 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-V100100 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-V100100 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-V100100 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-V100100 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1010 mm (G) x 1010 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................774 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 8192.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................3582 mm (U) x 1350 mm (G) x 1968 mm (Y)
Ağırlık................................................ 1200 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,48 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-100100DV

Çift Jeneratörlü Multi Enerjili X-ray Güvenlik
Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-100100DV genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-100100DV her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-100100DV yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-100100DV ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-100100DV özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1020 mm (G) x 1025 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s. - 0.4 m/s. (Ayarlanabilir iki aşama)
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
36 AWG.
Çözünürlük......................................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
38 AWG.
30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
32 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Aşağıdan).... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Yandan)....... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan ve yandan çift yönlü tarama.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
EI-BB100 Black Box.
Voltaj sabitleyici.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
LED izleme monitörü.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği

Tek Muayene Doz Oranı.................< 5µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 2µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.
Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................3590 mm (U) x 1722 mm (G) x 1925 mm (Y)
Ağırlık................................................ 1300 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,56 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-100100G

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-100100G genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-100100G her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-100100G yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-100100G ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-100100G özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1020 mm (G) x 1020 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s. - 0.4 m/s. (Ayarlanabilir iki aşama)
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................19’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.
LED izleme monitörü.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................3398 mm (U) x 1316 mm (G) x 1804 mm (Y)
Ağırlık................................................ 1200 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,50 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.

www.eastimagexray.com
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EI-100120S

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-100120S genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-100120S her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-100120S yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-100120S ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-100120S özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1020 mm (G) x 1313 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................300 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 36 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 40 AWG.
Standart: 30 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 32 mm.
Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................22’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 8192 .
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................4226 mm (U) x 1875 mm (G) x 1910 mm (Y)
Ağırlık................................................ 1300 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 0,50 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-V150150

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-V150150 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır. Ağır tonajlı nesnelerin taramasında kullanılır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-V150150 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-V150150 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-V150150 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-V150150 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1500 mm (G) x 1505 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................352 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 2000 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 34 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 36 AWG.
Standart: 40 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 43 mm.
Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................22’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1680 × 1050.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................200 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................4350 mm (U) x 2890 mm (G) x 2070 mm (Y)
Ağırlık................................................ 3000 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V - AC 380V (+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 2.30 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-V150180

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-V150180 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır. Ağır tonajlı nesnelerin taramasında kullanılır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-V150180 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-V150180 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-V150180 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-V150180 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1550 mm (G) x 1815 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................352 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 2000 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 34 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 36 AWG.
Standart: 40 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 43 mm.
Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................22’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1680 × 1050.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................200 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................5150 mm (U) x 2760 mm (G) x 2500 mm (Y)
Ağırlık................................................ 3300 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V - AC 380V (+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 2.30 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-150180DV

Çift Jeneratörlü Multi Enerjili X-ray Güvenlik
Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-V150180DV genel güvenlik organları için üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları
ve ergonomik tasarımı sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları vb. nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-V150180DV her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-V150180DV yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-V150180DV ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-V150180DV özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1550 mm (G) x 1810 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................400 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 2000 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
36 AWG.
Çözünürlük......................................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
36 AWG.
40 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Aşağıdan tarama
Yandan tarama
43 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Aşağıdan).... Yatay: Φ1.6 mm. Dikey: Φ1.6 mm.
Uzamsal Çözünürlük (Yandan)....... Yatay: Φ1.3 mm. Dikey: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................22’’LED (Çift ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1680 × 1050.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................200 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan ve yandan çift yönlü tarama.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
EI-BB100 Black Box.
Voltaj sabitleyici.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
LED izleme monitörü.

Giriş ve çıkışta kullanılabilen makaralı
roller tabla bağlantı mekanizması.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

X-Ray Güvenliği

Tek Muayene Doz Oranı.................< 5µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 3µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.
Yandan Görünüş

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler........................................5420 mm (U) x 2810 mm (G) x 3015 mm (Y)
Ağırlık................................................ 3800 KG.
Çalışma Sıcaklığı.............................0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı.........................-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı....................................AC 220 V - AC 380V (+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi....................................Yaklaşık 2.50 (KVA)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-V180180

Multi Enerjili X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-V180180 genel güvenlik organları için yaygın olarak kullanılan pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları ve ergonomik tasarımı
sayesinde mektuplar, küçük koliler, el çantaları, sırt çantaları, kabin bagajları, el bagajları ve büyük çaplı nesnelerin geçişi için mükemmel bir görüntü
sunmaktadır. Ağır tonajlı nesnelerin taramasında kullanılır.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-V180180 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn edilmiştir.
EI-V180180 yüksek penetrasyon değeri ve jeneratör gücü sayesinde üstün performanslı organik - inorganik madde ayrımı yapabilir.
EI-V180180 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.
EI-V180180 özelleştirilmiş teknoloji sayesinde 5 metreye kadar uzaktan kumanda edilebilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tünel Ölçüleri..................................1850 mm (G) x 1815 mm (Y).
Konveyör Hızı..................................0.2 m/s.
Konveyör Yüksekliği........................352 mm.
Konveyör Yük Kapasitesi................ 2000 kg (Eşit olarak dağıtılmış).
Standart: 34 AWG.
Çözünürlük......................................Tipik: 36 AWG.
Standart: 40 mm.
Penetrasyon (Çelik).........................Tipik: 43 mm.
Dikey: Φ1.3 mm.
Uzamsal Çözünürlük.......................Yatay: Φ1.3 mm.
Görüntü Çözünürlüğü......................22’’LED (Tek ekran).
Madde Ayrımı..................................Organik - İnorganik madde ayrımı
Organik maddeler turuncu, inorganik maddeler mavi, karışımı olan maddeler ise
yeşil renkte ekranda görüntülenir.

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran...............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu............................ F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi.............................. 250.000 Resim kaydetme kapasitesi.
Ekran Çözünürlüğü......................... 1680 × 1050.
İşleme ve Gri Tonlama....................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 65536.
Büyütme - Zoom .............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.......................................200 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü.........................................Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli.................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü................................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

PC Konfigürasyonu
Standart Fonksiyonlar..................... Win7 - RAM: 2GB - Hard Disk: 1 TB
Opsiyonel Fonksiyonlar...................RAM: 4G. - 8G. - 16G.
Hard Disk: 2T
Video Kartı: 2G. - 4G. - 8G.

Sistem Fonksiyonları
Alarm fonksiyonu.
Tarama fonksiyonu.
Kendi kendine arıza tanımlama ve
bakım fonksiyonları.
Görüntü arama fonksiyonu.
Operatör yetkilerini yönetme ve
kısıtlama.
Çalışma zamanları ayarlama.
TIP - Kurgusal tehdit fonksiyonu.
Kullanıcı yönetimi.
Acil durdurma butonu.
Çalışma durumu ekranı.

Tek yönlü tarama.
Tarih ve saat ekranı.
Yüksek yoğunluk alarmı.
Görüntü büyütme ekranı.
Bagaj sayma özelliği.
Network bağlantı arayüzü.
Tek tuşla kapatma.
Enerji denetimi.
Kaydetme ve görüntüleri geri getirme.
Farklı kaydetme.
Ultra ince tarama.
X-Ray emisyon zamanlaması.

Opsiyonel Özellikler
Çift yönlü tarama.
İlave monitör.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu fonksiyonu.
OTP - Operatör eğitim programı.
Voltaj sabitleyici.

UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
X-ışını sızıntısını engellemek için
giriş ve çıkışta geniş koruyucu
kapak.
Ses kayıt fonksiyonu.
Sesli anons fonksiyonu.

Black Box (EI-BB100)
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere x-ray
görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde birleştirebilmektedir.
Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel şüphelileri hızlı bir şekilde
belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca kullanıcı dostu değil aynı zamanda
kamu güvenliğini sağlayan polis memurlarının da övgüsünü kazanan
olağanüstü etkilere sahiptir. EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası
anlamda gelişmiş bir ürün ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere
sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı.................< 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı.........................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
Film Emniyeti..................................ISO 1600 (33 DIN)
Yüksek hızda kayıt standardına uygundur.

Kurulum Verileri
6292 mm (U) x 3058 mm (G) x 2500 mm (Y)
3800 KG.
0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
-40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
AC 220 V - AC 380V (+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Yaklaşık 2.45 (KVA)

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-100100M

Multi Enerjili Mobil X-ray Güvenlik Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-100100M mobil tarama yapabilen bir güvenlik ekipmanıdır. Büyük ebatlı tünel boyutları sayesinde büyük çaplı nesnelerin geçişi
için mükemmel bir görüntü sunmaktadır.
Dizel araç içerisine monte edilen tarayıcı ve cihazın sağlıklı çalışmasına yardımcı klima mevcuttur.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-100100M her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
Rahat çalışma şartlarına sahiptir.
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Sistem Fonksiyonları

X-Ray Kabineti Genel Özellikleri
Tünel Ölçüleri............................ 1010 mm (G) x 1010 mm (Y).

Alarm fonksiyonu.

Tek yönlü tarama.

Konveyör Hızı............................0.2 m/s.

Tarama.

Tarih ve saat ekranı

Film Emniyeti.............................ISO 1600 (33 DIN

Kendi kendine arıza tanımlama ve

Yüksek yoğunluk alarmı.

X-Ray Sızıntı Oranı................... Uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.

bakım fonksiyonları.

Görüntü büyütme ekranı.

Konveyör Yük Kapasitesi.......... 200 kg (Eşit olarak dağıtılmış).

Görüntü arama.

Bagaj sayma.

Çözünürlük................................ Tipik: 40 AWG.

Standart: 36 AWG.

Operatör yetkilerini yönetme ve

Network bağlantı arayüzü.

Penetrasyon (Çelik)...................Tipik: 32 mm.

Standart: 27 mm.

kısıtlama.

Tek tuşla kapatma.

Uzamsal Çözünürlük................. Yatay: Φ1.0 mm.

Dikey: Φ1.3 mm.

Çalışma zamanları ayarlama.

Enerji denetimi.

Anot Voltaj.................................160 kV (Ayarlanabilir).

TIP.

Kaydetme ve geri çekme.

Soğutma Şekli........................... %100 Yağ soğutmalı.

Kullanıcı yönetimi.

Farklı kaydetme.

X-Ray Sensörü..........................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

Acil durdurma butonu.

Ultra ince tarama.

Çalışma durumu ekranı.

Giriş ve çıkışta koruyucu kapaklar

X-Ray emisyon zamanlaması.

ve çift katlı kurşun alaşımlı perde.

Araç Genel Özellikleri
Araç Modeli................................IVECO Turbo Daily 2.8T-V42 veya benzeri
Dış Ölçüler.................................5990 mm (U) x 2100 mm (G) x 2770 mm (Y)
Ağırlık........................................ 3950 KG. (EI-100100 X-Ray cihazı dahil.)

Opsiyonel Özellikler
EI-BB100 Black Box

Aracın içi beyaz lake ahşap kaplamadır.

Voltaj sabitleyici.

OTP - Operatör eğitim programı.

Zemin alüminyum mazlemeler ile döşenmiştir.
Arka kapı ise ameliyathanelerde kullanılan çift taraftan açılabilen özel
mekanizmalı kilit sistemi ile donatılmıştır.

Black Box (EI-BB100)
Güç sağlamak için dinamo ve kablolar arka kapıya monte edilmiştir.
Klima (Dış ünite + uzaktan kumanda ünitesi monte edilmiştir. 1.1 KW güç)

Güç kaynağı sistemi,
Senkronize olarak otomatik tetikleme ve otomatik kalibrasyon yapabilir.
Güç ...........................................5.5kW
Dinamo .....................................7.1kw / 3600rpm, 357 cc

Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere
x-ray görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde
birleştirebilmektedir. Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel
şüphelileri hızlı bir şekilde belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca
kullanıcı dostu değil aynı zamanda kamu güvenliğini sağlayan polis
memurlarının da övgüsünü kazanan olağanüstü etkilere sahiptir.
EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası anlamda gelişmiş bir ürün
ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere sahiptir.

4 zamanlı hava soğutması.

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.

www.eastimagexray.com

50

EI-G500

Multi Enerjili Üretim Tipi X-ray Güvenlik
Kontrol Cihazı

Ürün Açıklaması
EI-G500 üretim atölyeleri ve fabrikalar için tasarlanmış pratik bir güvenlik ekipmanıdır. Deri, ayakkabı ve tekstil fabrikalarında ürünler üzerinde
kalabilecek veya oluşabilecek güvenlik unsuru maddelerin kolayca tespit edilmesini sağlar. Hatalı ve kusurlu ürünleri tespit ederek operatöre uyarı verir.
Black Box özelliği sayesinde nesneyi taşıyan kişinin ve nesnenin video görüntü kaydını yapabilir. İsteğe bağlı olarak sadece girişte veya hem
girişte hem çıkışta bu fonksiyon kullanılabilir.
EI-G500 her iki tünel ucu, operatör ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koruyucu kapak ve çift katmanlı kurşun alaşımlı perdeler ile dizayn
edilmiştir.
EI-G500 ergonomik tekerleri, entegre monitörü ve klavyesi sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Güvenlik denetimine ihtiyaç
duyulan farklı noktalara kolayca taşınabilir.

Teknolojik Özellikler
Organik - İnorganik madde ayrımı.
TIP - Kurgusal Tehdit Fonksiyonu.
Parlak ve net görüntü verir.
Çok fonksiyonlu operatör arayüzü ile kolay kullanım ve sofistike tasarıma sahiptir.
Yüksek çözünürlüklü görüntü verebilir.
Ayarlanabilir motor özelliği sayesinde konveyör dönme hızı 0,3 m / s'ye kadar artırabilir.
Taranan verilerin yüksek hızda ekrana aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlar.
Birden çok cihazın verilerinin toplanabilmesi için network ağ altyapısına sahiptir.
JPG ve BMP formatlarında görüntü kaydedebilir ve USB belleklere veri aktarabilir.
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Genel Özellikler
Tarama Yönü.................................Çift yönlü tarama.
Algılama Doğruluk Oranı...............1.0mm çaplı metale kadar tarama yapabilir.
Tünel Ölçüleri.................................505 mm (G) x 305 mm (Y).
Konveyör Hızı................................Ayarlanabilir iki aşamalı çalışma şekli.
(0.2 m/s. - Saatte 1400 parça tarayabilir.)
(0.3 m/s - Saatte 2100 parça tarayabilir.)
Görüntü Çözünürlüğü....................19”LED (Tek ekran).

X-Ray Jeneratörü
Anot Voltaj.....................................160 kV (Ayarlanabilir).
Işın Yönü....................................... Aşağıdan yukarı doğru.
Soğutma Şekli............................... %100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü..............................Multi enerji, L şeklinde fotodiyot dizilimi.

Opsiyonel Özellikler
Kurulum Parametreleri
Dış Ölçüler.................................... 1455 mm (U) x 800 mm (G) x 1213 mm (Y)
Ağırlık............................................ 375 KG.
Çalışma Sıcaklığı.......................... 0℃～+ 45 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı....................... -40℃～+ 60 ℃／10% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı................................. AC 220 V(+10%~-15%) 50±3 (Hz)
Güç Tüketimi..................................Yaklaşık 0,50 (KVA)

Görüntü İşleme Sistemi
Ekran.............................................Siyah - Beyaz, Renkli.
İşlem Fonksiyonu.......................... F1/F2/F3 Özel işlev tanımlanabilen
tuş kombinasyonu, Kenar belirginleştirme,
Negatif görüntüleme,Görüntü iyileştirme,
Gri tarama.
Kayıt Kapasitesi ve Görüntüleme..JPG formatında resmin gerçek zamanlı
depolama alanı ve sonsuz inceleme.
Ekran Çözünürlüğü........................1440 × 900.
İşleme ve Gri Tonlama...................24 Bit gerçek zamanlı görüntü işleme / 8192.
Büyütme - Zoom ............................64X e kadar sürekli zoom ve pan.

Çift ekran.
EI-BB100 Black Box.
Enerji tasarrufu.
OTP - Operatör eğitim programı.

Voltaj sabitleyici.
UPS - Kesintisiz güç kaynağı.
0.6m Düz roller bağlantı mekanizması.
Ses kayıt fonksiyonu.

Black Box
Profesyonel video ekipmanı kullanan EI-BB100, bir kriz sonrası
operatörlerin inceleme ve analiz yapmasına yardımcı olmak üzere
x-ray görüntüsünü, spesifik paketi ve sahibini tek bir sistemde
birleştirebilmektedir. Bu genişletilmiş fonksiyon ile operatörler, potansiyel
şüphelileri hızlı bir şekilde belirleyebilmektedirler. Bu sistem, yalnızca
kullanıcı dostu değil aynı zamanda kamu güvenliğini sağlayan polis
memurlarının da övgüsünü kazanan olağanüstü etkilere sahiptir.
EI-BB100, güvenlik endüstrisinde uluslararası anlamda gelişmiş bir ürün
ve yeniliktir. Eastimage markasına özel patentlere sahiptir.

X-Ray Güvenliği
Tek Muayene Doz Oranı............... < 2µGy/h.
X-Ray Sızıntı Oranı....................... < 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Ulusal ve uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
ISO 1600 (33 DIN).
Film Emniyeti................................ Yüksek hız standardına uygundur.

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.

CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-MD2000A

Yüksek Hassasiyetli Dijital Kapı Tipi
Metal Algılama Dedektörü

Ürün Tanıtımı
EI-MD2000A kapı dedektörü DPT - Dijital İşleme Teknolojisi sayesinde kendi sınıfında en iyi metal algılama seviyesine sahiptir. Yüksek hassasiyetli
dijital kapı tipi metal algılama dedektörüdür. 6 bölgeli olarak tarama yapabilmektedir. Manyetik ve manyetik olmayan metallerin tamamını algılayabilir.
Madeni para, anahtar,kemer tokası gibi metal objelerin yerini tespit edebilir.
Kontrol ünitesindeki insan figürü üzerinde metal objenin yerini LED ışıklar ile belirleyebilir.
Cihaz üzerinden iki adet dijital sayıcı mevcuttur. Toplam geçiş sayısı ve alarm verilen geçiş sayısını bu sayıcılar üzerinde dört hane olarak gösterebilir.

Ürün Özellikleri
6 tarama bölgesi mevcuttur.
LED ekran üzerinde ışıklı ve sesli olarak alarm verebilir.
Manyetik, manyetik olmayan metal alaşımlı maddeleri tespit edebilir.
Yüksek algılama hassasiyetine sahiptir.
Dijital darbe teknolojisi sayesinde küçük sarsılmalarda sorunsuz çalışabilir.
Her bölge için ayrı ayrı ayarlanabilir 0 - 255 arası hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Çoklu frekans ve yüksek anti-parazit performansı ile çalıştırılabilir.
Modüler tasarıma sahiptir, kolayca kurulabilir ve bakımı yapılabilir.
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Teknolojik Veriler
Tarama Alanı............................. 6 tarama bölgesine sahiptir. Metal objenin yerini tam olarak tespit edebilir.
Hassasiyet Seviyesi...................Her bölge için ayrı ayrı ayarlanabilir 0 - 255 hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Alarm Ayarı................................Sesli ve ışıklı alarm verebilir. 1 - 25 saniye arası ayarlanabilir alarm süresi ve 0 - 255 ayarlanabilir alarm seviyesi mevcuttur.
Gösterge Ekranı........................ Kontrol ünitesinde bulunan insan figürü üzerinde LED ışıklar ile alarm verilen bölgeyi hatasız olarak gösterebilir.
Operasyonel Yetkilendirme....... Yetkisiz kişilerin cihaza müdahalesini ve cihazın ayarlarını değiştirmelerini engellemek için dört haneli özel şifre ile koruma
altına alınmıştır.
Sayma İşlevi.............................. Cihaz üzerinde bulunan iki adet dijital sayıcı üzerinde giriş yapan kişi sayısı ve alarm sayısı dört haneli olarak görüntülenmektedir.
Arıza Tespit Fonksiyonu............ Cihaz açılışta otomatik olarak kendi kendine test. Bu test sırasında tüm bölgeleri denetler.
Kolay Kurulum........................... Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca monte edilebilir ve sökülebilir. Montaj aşamasında özel mühendislik gerektirmez.
Emniyet......................................Uluslararası standartlar gereğince kalp pili kullanıcılarına, hamile bayanlara ve manyetik medya cihazlarına zarar vermez.

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler.................................2230 mm (Y) x 830 mm (G) x 580 mm (D).
Ağırlık.........................................Yaklaşık 65 KG.
Geçiş Ölçüleri............................ 2000 mm (Y) x 700 mm (G) x 500 mm (D).
Güç Kaynağı..............................AC85V-264V/50-60HZ.
Güç Tüketimi..............................12W.
Çalışma Sıcaklığı.......................-20℃～+ 60 ℃.

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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EI-MD3000

Yüksek Hassasiyetli Dijital Kapı Tipi
Metal Algılama Dedektörü

Ürün Tanıtımı
EI-MD3000 kapı dedektörü DPT - Dijital İşleme Teknolojisi sayesinde kendi sınıfında en iyi metal algılama seviyesine sahiptir. Yüksek hassasiyetli
dijital kapı tipi metal algılama dedektörüdür. Multi-zone çoklu bölge taraması yapabilir. LCD ekranı mevcuttur. Manyetik ve manyetik olmayan metallerin
tamamını algılayabilir. Madeni para, anahtar,kemer tokası gibi metalleri algılayabildiği gibi yüksek seviyeli hassasiyet ayarı yapıldığında ataç, iğne gibi
küçük yoğunluklu metalleri de sorunsuz algılayabilmektedir.
Cihaz üzerinden iki adet dijital sayıcı mevcuttur. Toplam geçiş sayısı ve alarm verilen geçiş sayısını bu sayıcılar üzerinde dört hane olarak gösterebilir.

Ürün Özellikleri
Multi-zone (Çok bölgeli) olarak tarama yapabilir.
Manyetik, manyetik olmayan metal alaşımlı maddeleri tespit edebilir.
LCD ekran üzerinde ışıklı ve sesli olarak alarm verebilir.
Dış kaplaması suya ve yangına karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
Yüksek algılama hassasiyetine sahiptir.
TCP-IP - Network bağlantı portu mevcuttur.
Dijital darbe teknolojisi sayesinde küçük sarsılmalarda sorunsuz çalışabilir.
Her bölge için ayrı ayrı ayarlanabilir 0 - 255 arası hassasiyet seviyesi mevcuttur..
Çoklu frekans ve yüksek anti-parazit performansı ile çalıştırılabilir.
Modüler tasarıma sahiptir, kolayca kurulabilir ve bakımı yapılabilir.
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Teknolojik Veriler
Algılama Hassasiyeti................. Uygun hassasiyet ayarları yapıldığında toplu iğne, ataç gibi küçük nesneleri bölgesel olarak tespit edebilir.
Hassasiyet Seviyesi...................Her bölge için ayrı ayrı ayarlanabilir 0 - 255 hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Tarama Alanı............................. Tek bölge olarak veya multi-zone (çoklu bölge) olarak tarama yapabilir.
Gösterge Ekranı........................ Yüksek parlaklıkta LCD ekranı mevcuttur.
Bölgesel Tespit.......................... Cihazın sağ ve sol sütunlarında boydan boya LED ışıklar mevcuttur. Bu ışıklar sayesinde metal objenin tam olarak yerini
kullanıcıya gösterebilir.
Alarm Ayarı................................Sesli ve ışıklı alarm verebilir. 1 - 25 saniye arası ayarlanabilir alarm süresi ve 0 - 255 ayarlanabilir alarm seviyesi mevcuttur.
Ayrıca cihazın menüsünde 11 ayrı alarm tonu tanımlıdır.
Operasyonel Yetkilendirme....... Yetkisiz kişilerin cihaza müdahalesini ve cihazın ayarlarını değiştirmelerini engellemek için dört haneli özel şifre ile koruma
altına alınmıştır.
Sayma İşlevi.............................. Cihaz üzerinde bulunan iki adet dijital sayıcı üzerinde giriş yapan kişi sayısı ve alarm sayısı dört haneli olarak görüntülenmektedir.
Arıza Tespit Fonksiyonu............ Cihaz açılışta otomatik olarak kendi kendine test. Bu test sırasında tüm bölgeleri denetler.
Kolay Kurulum........................... Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca monte edilebilir ve sökülebilir. Montaj aşamasında özel mühendislik gerektirmez.
Emniyet......................................Uluslararası standartlar gereğince kalp pili kullanıcılarına, hamile bayanlara ve manyetik medya cihazlarına zarar vermez.

Kurulum Verileri
Dış Ölçüler.................................2230 mm (Y) x 830 mm (G) x 580 mm (D).
Ağırlık.........................................Yaklaşık 65 KG.
Geçiş Ölçüleri............................ 2000 mm (Y) x 700 mm (G) x 500 mm (D).
Güç Kaynağı..............................AC150V-242V/50+5%HZ.
Güç Tüketimi..............................13.9W.
Çalışma Sıcaklığı.......................-20℃～+ 55 ℃.

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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EI-SC301

Yüksek Hassasiyetli El Tipi Metal Algılama
Dedektörü

Ürün Tanıtımı
EI-SC301 yüksek hassasiyetli el metal algılama dedektörüdür. Elektromanyetik algılama prensibi ile metal ve metal alaşımlı maddeleri tespit edebilir.
Hassasiyet seviyesi ayarlanabilir. Standart ve yoğun metal algılayabilecek şekilde iki ayrı çalışma modu vardır.
Uygun hassasiyet ayarları yapıldığında ataç, iğne gibi çok küçük metalleri dahi tespit edebilir.
Sesli, titreşimli ve ışıklı olarak üç farklı uyarı modu vardır.

Teknolojik Özellikler
Yüksek hızla metal objeyi algılama.
Otomatik arıza teşhis.
Sesli, titreşimli ve ışıklı uyarı modu.
Yüksek, orta ve düşük hassasiyet ayarlanabilir.
Minik metal parçaları süper hassas algılanabilir.
Sert ABS plastik yapısı sayesinde oldukça dayanıklıdır.
Su geçirmez ve yanmaz yapıya sahiptir.
24 saat çalışmaya uygundur.
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Teknolojik Veriler
Algılama Hassasiyeti..................... Hassasiyet seviyesi ayarlanabilir. Uygun ayarlar ile ataç, iğne gibi küçük metalleri algılayabilir.
Hassasiyet Seviyesi...................... Yüksek, orta ve düşük hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Alarm Şekli.................................... Sesli, titreşimli ve ışıklı uyarı modu vardır.

Kurulum Verileri

Algılama Bölgesi

Dış Ölçüler.................................... 409 mm (U) x 93 mm (G) x 36 mm (D).
Ağırlık............................................ 350 G.
Çalışma Sıcaklığı ve Nem............. -20℃～+ 45 ℃. ／0%～95% (Yoğuşmasız).

Güç Işığı
EI-SC301

Hassasiyet Bölgesi

Depolama Sıcaklığı ve Nem..........-40℃～+ 60 ℃. ／20%～95% (Yoğuşmasız).

Alarm Işığı
MODE

Güç Kaynağı..................................9 V (Şarj edilebilir Alkaline pil kullanılabilir).

POWER

ALARM

S2LOW

S1HIGH

BUZZER

POWER

S1 - Hassasiyet
Yükseltme Düğmesi

S2- Hassasiyet
Düşürme Düğmesi

Güç Düğmesi

Ses Düğmesi

Hoparlör

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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EI-SD300

El Tipi Sıvı Patlayıcı Tespit Dedektörü

Teknolojik Özellikler
Tehlikeli sıvıları dokunmadan güvenli bir şekilde analiz edebilir.
Taranan sıvının yarı-statik bilgisayarlı tomografisi ile iletkenliğini ölçebilir.
Yanıcı veya patlayıcı madde olarak tanımlama yapabilir.
LCD ekranı mevcuttur.
Sıvı kabın büyüklüğü ve kabın içindeki hava inceleme sonuçlarını etkilemez.
Cihazın batarya ömrünü uzatmak ve daha uzun süre sağlıklı çalışması için tarama yapmadığında otomatik kapanma fonksiyonu
ile donatılmıştır.
İstendiğinde On-Off tuşuna 10 saniye basılı tutulduğunda da cihaz kapatılabilir.
Operatörler için son derece güvenlidir. İyon, mikrodalga radyasyon ve diğer potansiyel radyoaktif elementler içermez.
İnsan sağlığına kesinlikle zararsızdır.
Terör saldırıları, yangın tehlikeleri vs. gibi birçok alanda üstün güvenlik denetimi sağlar.
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Teknolojik Veriler
Tarama Teorisi.....................................................Yarı statik bilgisayarlı tomografi teknolojisi ile tarama yapar.
Maksimum Kap Kalınlığı......................................8 mm.
Etki Mesafesi........................................................3 mm.
Tespit Edilebilen Maddeler.................................. Akaryakıt, kömür yağı, etanol, aseton gibi 50’den fazla maddeyi tespit edebilir.
Tarama Tespit Ekranı.......................................... Tehlikeli sıvıları KIRMIZI renkte “X” olarak gösterir.
Güvenli sıvıları YEŞİL renkte “O” olarak gösterir.
Tespit edilemeyen sıvıları SARI renkte “?” ve “ Bilinmeyen Sıvı” olarak gösterir.

Kurulum Verileri
Çalışma Voltajı.....................................................3 V.
Güç Sarfiyatı........................................................0,75 VA.
Çalışma Akımı..................................................... 250 mA.
Çalışma Sıcaklığı ve Nem................................... -0℃～+ 35 ℃. ／0%～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı ve Nem................................ -40℃～+ 60 ℃. ／20%～95% (Yoğuşmasız)
Dış Ölçüler...........................................................210 mm (U) x 50 mm (G) x 80 mm (Y)
Ağırlık...................................................................190 G. (Batarya Dahil)

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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EI-TD500

Bilgisayar Bağlantılı Sıvı Patlayıcı Tespit Dedektörü

Ürün Açıklaması
EI-TD500 sıvıların güvenlik denetimi için özel olarak tasarlanmış bir güvenlik kontrol cihazıdır. Metal ve metal olmayan kaplardaki sıvıları tespit etmek
için dielektrik sabit tarama teknolojisini ve ısı transfer teknolojisini kullanır.
Malzeme ve kalınlık gereksinimlerini karşılayan kapları içlerini açmadan hızlı ve kolay bir şekilde tarayabilir. Plastik, cam, seramik, ve metal kaplardaki
su, kola, süt, meyve suyu vs gibi sıvıları güvenli sıvı olarak ayırır.
EI-TD500 yetkili kurumlar tarafından test edilmiştir ve insan sağlığına hiçbir zararının olmadığı kanıtlanmıştır.

Ürün Özellikleri
Basit Çalışma Modu sayesinde otomatik işlem yapar.

Otomatik sayma fonksiyonu ile taranan madde sayısını,

Elle sıfırlama ve manuel yorumlama gerektirmez.

alarm sayısını, algılanan metal ve metal olmayan maddelerin

Alarmdan sonra otomatik olarak sıfırlayabilir ve bir sonraki

sayısını ayrı ayrı verebilir.

tespit işlemini yapmaya devam edebilir.

Tarama verilerini, alarm bilgilerini ve ekipman çalışma

Kısa tespit süresi ve yüksek verim.

durumunu gerçek zamanlı olarak bilgisayara gönderebilir.

Büyük depolama kapasitesi sayesinde 100.000'den fazla

Metal veya metal olmayan kapları müdahale olmadan

kayıt depolayabilir.

aynı anda tespit etmeyi sağlar.
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Teknolojik Veriler
Tespit Edilen Nesneler............................................................
Kapalı bir kap içindeki yanıcı sıvılar kolaylıkla tespit edilebilir.
Tarama Yapılabilen Malzemeler..........................................
Plastik / Cam / Metal / Seramik / Kağıt vb. (Alüminyum folyolar kullanılamaz.)
Algılama Hızı.....................................................................Plastik Kap / Cam Kap: 1 - 2 saniye.
Metal Kap: 2 - 5 saniye.
Minimum Algılama Miktarı..................................................100 ml.
Seçilebilir Algılama Modu..................................................Küçük, standart ve özel ebatlı şişeler.
Alarm.................................................................................Sesli ve LCD ekran üzerinde görsel alarm verebilir.
Dış Ölçüler........................................................................ 400 mm (U) x 403 mm (G) x 120 mm (Y).
Güç Tüketimi.....................................................................45W.
Ağırlık................................................................................Yaklaşık 4,6 KG.
Açılma Süresi....................................................................3,6 s.
Veri Aktarımı..................................................................... USB, RJ45, WiFi ve diğer iletişim arayüzleri ile bilgisayar bağlantısı kurulabilir.
Çevre Sıcaklığı................................................................. -10℃～+ 55 ℃.
Nem.................................................................................. 10%～95%.
Güç Kaynağı..................................................................... AC100-240V (50/60Hz).

Algılanan Malzemeler
Benzin, Dizel, Nitrogliserin, Nitrometan, Dikloroetan, Toluen, Yanıcı Hidrokarbür, Benzen, Nitrobenzen, Aseton, Metanol, Etanol, Etilen Glikol, Etil Eter, Izopropil
Eter, Sülfürik Asit, Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidrojen Peroksit (% 30 Hidrojen Peroksit), Izopentan, Pirrolidin, Metil Akrilat, Ally Klorür, Siklohekzanon, Siklopentan,
Eter, 1,4-Dioksan, 1,3,5-Trimetil Benzen, Stiren (Soğuk), Dietilamin, N-propil Asetat, Piperidin, Bütanon vb. gibi daha yüzlerce yanıcı ve patlayıcı sıvıyı tespit edebilir.

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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EI-LS1525

X-Ray Tipi Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı

Ana Özellikler
CT teknolojisi kullanarak bilgisayar tomografisi ile sıvı analizi yapabilir.
Su, süt, alkol, gaz, tiner, sülfürik asit ve diğer normal sıvıların tehlike seviyeleri analiz edilebilir.
Maddeleri Güvenli, Şüpheli veya Tehlikeli olarak maddeleri sınıflandırabilir.
Analiz edilmek istenen nesnenin video olarak görüntüsünü kaydedebilir.
Cam, plastik, metal, seramik ve diğer normal ambalaj malzemelerini tarayabilir.
Yüksek hızda algılama yapabilir. Nesneleri maksimum 20 saniyede tarayabilir.
DB11 / 646.6-2009'daki sıvı tarayıcı gereksinimlerine uygundur.
Tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir ve kilit mekanizmasıyla kolayca sabitlenebilir.
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Teknolojik Veriler
Obje Ölçüleri.....................................................................150 mm (G) x 250 mm (Y).
Tarama Hızı......................................................................Saatte 180 adet obje tarayabilir.
X-Ray Jeneratörü..............................................................80 KV.
Soğutma Şekli...................................................................%100 Yağ soğutmalı.
X-Ray Sensörü..................................................................Hassas fotodiyot dizisi.
X-Ray Sızıntı Oranı...........................................................< 1µGy/h (Kasadan 5 cm uzaklıkta).
Işın Yönü...........................................................................Yatay (Soldan Sağa)
Gürültü Oranı.....................................................................<60dB(A)
Dış Ölçüler........................................................................1050 mm (U) x 720 mm (G) x 1205 mm (Y).
Ağırlık................................................................................350 KG.
Çalışma Isısı ve Nem....................................................... 0℃～+ 45 ℃／20% ～95% (Yoğuşmasız)
Depolama Isısı ve Nem.................................................... -40℃～+ 60 ℃／20% ～95% (Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı.....................................................................AC 220 V +10%
Güç Tüketimi.....................................................................0.5KVA.
Çalışma Frekansı..............................................................Özel şartlar altında 50 ± 3 Hz, 60 ± 3Hz kabul edilebilir.

Yandan Görünüş

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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CE, FDA ve FCC sertifikalarına sahiptir.
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EI-HE300

El Tipi Patlayıcı İz Dedektörü

Ürün Açıklaması
EI-HE300 El Patlayıcı Iz Dedektörü hafif, hızlı analiz yapabilen, İyon Hareketlilik Spektrometresi (IMS) esası ile çalışabilen, izlenebilirlik esaslı son derece
hassas bir patlayıcı tespit cihazıdır. Bağımsız olarak gelişmiştir. Ayarlanabilir hassasiyet seviyesi gibi birçok gelişmiş fonksiyona sahiptir.
Hızlı çalışma, kolay kullanım ve taşıma, düşük maliyetli sarf malzeme ve kolay bakım yapılabilme özelliği sayesinde çok avantajlı bir üründür.
EI-HE300 pek çok patente sahiptir. Havaalanı, gümrük, sınır kapıları, polis merkezleri, ulusal savunma güvenlik birimleri, terör saldırıları ve kaçakçılıkla
mücadele de önemli rol oynamaktadır.

Ana Özellikler
Organik ve inorganik patlayıcıları yüksek hassasiyetle

Hızlı tarama kabiliyetine sahiptir. 8 saniyede nesneyi analiz edebilir.

tespit edebilir.

Efektif örnek almak için vakumlu harici toplama ünitesi mevcuttur.

Açılma süresi çok kısadır.

Çevresel çalışma şartlarına uygundur.

Ayarlanabilir üç seviyeli hassasiyet derecesi mevcuttur.

Hafif yapısı sayesinde kolay taşınabilir ve kullanılabilir.

3,5” renkli TFT ekranı sayesinde kullanıcıya zengin ve kolay

Açık veri tabanı ve uzaktan online servis hizmeti ile sorunsuz

bir menü sunar.

ve rahatça kullanılabilir.
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Teknik Özellikler
Teknoloji............................................................İyon Hareketlilik Spektrometresi.
Patlayıcı Tespiti.................................................Tüm ticari ve askeri patlayıcıları tespit ve analiz edebilir.
TNT, DNT, RDX, PETN, NG, BP, Tetril, HMX, Semtex, AN vb.
Hassasiyet........................................................ Organik ve inorganik madde seviyelerinde analiz yapabilir.
Analiz Süresi.....................................................2 - 10 sn. arası
Kullanıma Hazır Hale Gelme Süresi.................20 dakika (Başlangıç 5 dakika)
Numune Toplama............................................. Silme yoluyla veya temassız buhar yöntemiyle partikül toplama.
Numune Alma Mesafesi....................................Temassız buhar yöntemiyle 20 cm’den örnek partikül alınabilir.
Güç Kaynağı.....................................................110/220VAC, 50/60HZ.
Batarya..............................................................22.2V DC, lityum iyon pil ile 4 saatten fazla aktif çalışabilir. Bekleme süresi yaklaşık 8 saattir.
Alarm.................................................................Madde tanımlaması yapıldığında sesli ve LCD ekran üzerinde görsel olarak alarm verebilir.
Veri Görüntüleme..............................................3,5 “ renkli TFT ekran.
Kalibrasyon.......................................................Dahili otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde otomatik kalibrasyon yapabilir.
Dış Ölçüler........................................................410 mm (U) x 140 mm (G) x 140 mm (Y).
Ağırlık................................................................Yaklaşık 3,36 KG. (Batarya dahil)
Çalışma Isısı.....................................................-10℃～+ 60 ℃.
Nem.................................................................. ≤95%
Bağlantı Arayüzü...............................................USB, RS232
Bellek Kapasitesi...............................................120.000 kayıt (2G SD kart)

Sağlık ve Güvenlik
NOT: Yukarıdaki veriler GB15208.2 Ulusal Standardına göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti GB15208.1-2005 ulusal ve uluslararası radyasyon
güvenliği standardına göre üretilmiştir.
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Şirketimiz, QMS “ISO9001: 2008”, EMS “ISO 14001: 2004”, OHSMS “GB / T28001-2011” ödülünü kazandı.
EI-HE300 “AB CE sertifikası” kazandı.
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Opsiyonel Özellikler
EI-BB100

Black Box - Kriz Sonrası Analiz Sistemi
Giriş Yönü

NO.: ZL2006200422305

Çıkış Yönü

Giriş yönü Çıkış yönü
videosu
videosu

<< Şüpheli nesneyi hızlıca tespit eder.

Ürün Açıklaması
Black Box özelliği ile taranan nesnenin ve nesne sahibinin video görüntüsü yüksek çözünürlükle kaydedilir. X-ray yazılımında tarama görüntüsü ve videolar
birleştirilir. Operatörün analizi esnasında tümleşik olarak görüntülenir.
Şüpheli nesne tünel içerisinde kilitlenebilir. Kullanımı son derece kolaydır. Üst düzey güvenlik seviyesi sağlanmış olur. Güvenlik güçleri tarafından
özel olarak tercih edilen bir sistemdir.
Black Box özelliği Eastimage üretim fabrikasının mühendisleri tarafından güvenlik ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Yazılımın patenti yalnızca
Eastimage markasına aittir. Güvenlik kontrol sistemlerinde yenilikçi bir çözümdür.

Ana Özellikler
Yüksek çözünürlükte video kayıt etme özelliği.
Yüksek depolama kapasitesi sayesinde görüntüleri çözünürlükleri deforme etmeden kaydedebilir.
Yüksek kaliteli ekran kodlamasına sahiptir.
Görüntüler üzerinde kontrast ayarları yapılabilir.
Entegre işletim sistemi platformuna sahiptir.

67

www.eastimagexray.com

X-Autosight

Opsiyonel Özellikler

Tehlikeli Nesne Tespit Sistemi
X-ray cihazları sektöründe tehlikeli nesnelerin
tespiti önemli yer tutmaktadır. Eastimage ürünlerinde
bulunan otomatik nesne tanımlama özelliği sayesinde
tehlikeli nesneler kolaylıkla tespit edilmektedir.
Patlayıcıların ve kaçak malların fiziksel özelliklerine dayanarak tespit
edilir ve cihaz alarm verebilir. Bu sayede operatörün de dikkatini
çekerek gerekli güvenlik denetimi tam manasıyla sağlanmış olur.
Tehlikeli nesneler organik - inorganik ve karışımı maddelerin
renklendirmesine bağlı olarak farklı renkler ile görüntülenir.

Ana Özellikler
Patlayıcı ve tehlikeli nesneler hızlı ve etkili bir biçimde tespit edilir. Buna bağlı olarak cihaz alarm verir.
Güvenlik seviysini en üst düzeyde sağlamak için güvenilir bir araçtır.
X-ray cihazları endüstrisindeki son geliştirilmiş teknoloji ürünüdür.

EI-BOD

Bagaj Yeniden Kontrol Sistemi
BOD sistemi, şüpheli bagajların yeniden taranması için geliştirilen
yardımcı bir üründür.
Operatörler şüpheli bulduğu bagaj görüntülerini çevrimiçi olarak
BOD’a (Bagaj Genel Bakış Cihazı) gönderir ve denetleyici operatörü
bilgilendirir.
Denetleyici operatör bagaj görüntülerini BOD üzerinde yeniden ve daha detaylı
olarak kontrol eder.
Denetleyici operatör BOD üzerinde incelemesine devam ederken, diğer
X-ray cihazı normal tarama işlevlerine devam edecektir.
Güvenlik açısından yüksek doğrulukta taramalar yapılabilecek ve işlevsellik
olarak geçiş noktalarında kalabalık insan kuyrukları olmayacaktır.

Şüpheli görüntüleri otomatik olarak alır ve görüntüler.
Uyarı Fonksiyonu: BOD, yeni bir görüntü aldığında uyarı verir ve
denetleyici operatör vakit kaybetmeden görevine başlar.
Bagaj denetlemesinin tamamlanması için ne kadar alan kaldığını belirler.
Görüntü kayıt ve geri çağırma özelliğine sahiptir.
Uzaktan kontrol fonksiyonu mevcuttur.
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Opsiyonel Özellikler
EI-TIP

Kurgusal Tehdit Görüntüleme Sistemi
TIP (Kurgusal Tehdit Görüntüleme): X-ray cihazlarını kullanan operatörlerin bilgi ve
müdahale düzeyini test edebilen özel bir yazılım sistemidir.
Önceden belirlenerek sistem veritabanına yüklenmiş olan tehlikeli nesne görüntülerinin,
önceden belirlenmiş ayarlara göre taranan nesnelerin x-ray görüntülerine yansıtılması
işlevidir. (Önceden belirlenen ayarlar zaman, nesne, nitelik ve sıklık vs.)
Cihazı kullanan operatörün değerlendirmesine uygun olarak sistem raporlar oluşturacaktır.

Ana Özellikler
Kurgusal tehdit görüntülerinin yansıtılma stratejisi isteğe bağlı olarak özelleştirilebilir.
Veritabanına yeni tehdit görüntüleri eklenebilir veya silinebilir.
Tehlikeli görüntülerin boyutu, gerçek görüntülere göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
Çeşitli yönetim raporları oluşturabilmek mümkündür.

EI-OTP

Operatör Eğitim Programı
Simülasyon eğitim sistemi, x-ray cihazının kullanım alışkanlıklarını,
yazılım işletim ortamını, görüntü tanımlamasını ve gerçek çalışma
durumlarını simüle edebilir.Ayrıca eğitim sonucunu analiz edebilir ve
operatörlerin profesyonel yeteneklerini hızla geliştirebilir.

Ana Özellikler
X-ray cihazlarında ve normal bilgisayarlarda doğrudan kullanılabilir.
Deneyimsiz operatörler için standart eğitim mekanizması kurabilir.
Veri kayıtları, istatistikler, eğitim sonuçlarının analizi sistem üzerinden
alınabilir. Yönetim için eğitimin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
Eastimage X-ray Cihazlarının ve farklı marka x-ray cihazlarının görüntüleri
hakkında operatöre eğitim verilebilmesi için görüntü anlatım modları
mevcuttur.
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DÜNYA’DA EASTIMAGE
TUNISIA MOI

TEHRAN EXHIBITION CENTER

UNIVERSITIES IN TURKEY

2016 G20 SUMMIT IN HANGZHOU CHINA
TUNISIA PRISONS

UK BURBERRY FACTORY

CHINA GUIZHOU PRISONS ETC.

SPAIN SHOES FACTORY

2008 BEIJING OLYMPICS

2010 WORLD EXPO SHANGHAI

BRAZIL SAO PAULO AIRPORT

2007 SPECIAL OLYMPICS

2014 WORLD YOUTH OLYMPICS
2011 FIFA WORLD CHAMPIONSHIPS
GREECE CUSTOM

2010 ASIA GAMES

DENMARK AIRPORT
CITY OF TYUMEN PROSECUTOR DENMARK COURT
2013 LIAONING NATIONAL GAMES
COURT RUSSIA
ITALY SHOPPING CENTER
INDIA LE MERIDIAN HOTEL

HONGQIAO INTERNATIONAL AIRPORT
RAILWAY STATION CHINA

CHINA HENAN RAIL TRANSIT
MANAGEMENT BUREAU

LEBANON BEIRUT AIRPORT

SAUDI ARABIA KINGDOM
OIL & GAS SYSTEM

FORD MOTOR IN TURKEY
MB TOWER PHILIPPINES

THE KINGDOM OF LESOTHO PALACE

CHONGQING METRO CHINA

INDONESIA BERAU AIRPORT

GREECE AIRPORT

CHINA HEFEI SOUTH RAILWAY STATION
PAKISTAN SPD（STRATEGY PLAN DEPARTMENT）
CHINA’S NATIONAL GRAND THEATER
CHINA FOSHAN PUBLIC SECURITY BUREAU
KRASNOYARSK GOVERNMENTAL OFFICE
BANGLADESH DAKA DHAKA CHINA HENAN MINISTRY
OF TRANSPORTATION
LE MERIDIEN HOTEL

CHINA TIANJIN RAIL TRANSIT
MANAGEMENT BUREAU

INDONESIA SEOKARNO-HATTA AIRPORT

MALDIVES MALE COURT OF JUSTICE

LIBYA RIXOS HOTEL

PHILIPPINES MANILA METRO
CHINA GUIZHOU RAIL TRANSIT
MANAGEMENT BUREAU SHANGHAI URBAN PLANNING
CHINA SHANGHAI PUBLIC SECURITY
BUREAU BRANCH 10

EXHIBITION HALL

CHINA GANSU HIGHWAY
TRANSPORTATION AUTHORITY

MINISTRY OF INTERIOR TUNISIA

FRANCE EMBASSY IN UK

SAUDI ARABIA KINGDOM
AL-MAZROI WAREHOUSE

PHILIPPINES MARRIOTT HOTEL
RUSSIAN RIA NEW PAPER OFFICE
POLAND COURT

KENYA INTERNATIONAL RUSSIAN EMBASSY IN LEBANON
REVENUE BUREAU RUSSIAN EMBASSY IN BELARUS
PHILIPPINES APOLLO MALL
SPAIN POST OFFICES

CHINA BEIJING RAIL TRANSIT
MANAGEMENT BUREAU
POLAND AIRPORT

NANJING WESTIN HOTEL

CHINA CHENGDU RAILWAY
SYSTEM AUTHORITY
RUSSIA DME DOMODEDOVO AIRPORT
SOLARS BUILDINGS PHILIPPINES

SUDAN KHARTOUM INTERNATIONAL AIRPORT
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SIR LANKA AIRPORT

SOUTH AFRICA STATE THEATRE IN PRETORIA

