Detektory
Rentgenowskie

EagleTM Pack 1000 PRO
System kontroli rentgenowskiej
Detektory EAGLE umożliwiają wykrywanie w produktach zanieczyszczeń takich jak:
metal, kamienie, szkło, tworzywa sztuczne o dużej gęstości i zwapnione kości oraz
eliminowanie produktów wadliwych.
System może sprawdzać wagę, mierzyć poziom
napełnienia, weryfikować obecność/brak produktu
i może jednocześnie obsługiwać kilka linii
produkcyjnych. Detektory EAGLE pomagają
w maksymalizacji wydajności linii produkcyjnej.

Dostępne są zestawy o standardowej i wysokiej
rozdzielczości diod, tak aby spełnić specjalne
wymagania każdego klienta poprzez równowagę
między czułością wykrywania a szybkością
linii produkcyjnej.

Eagle Pack 1000 przeznaczony jest do sprawdzania
dużych opakowań i systemów wielotaśmowych.
System zapewnia detekcję na taśmie szerokości
720 mm [28,7”], posiada maksymalną zdolność
obrazowania 76 m/min.

Wszystkie systemy Eagle mogą pracować w sieci.
Umożliwia to ekspertom firmy PID Polska zdalny
dostęp do systemów w celach diagnostycznych
i wprowadzanie korekt, bez konieczności wysyłania
technika do zakładu.

Dzięki możliwości detekcji w aplikacjach
wielotorowych, klienci mogą sprawdzać kilka torów
tych samych lub różnych produktów. Jeden z torów
aplikacji wielotorowej może być również używany
do reinspekcji.
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Karta sieciowa 10/100 mbps

Konstrukcja z polerowanej stali nierdzewnej.
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