Vertex

VJ ELECTRONIX

Vertex - seria A
Vertex

system do inspekcji rentgenowskiej

VJ Electronix jest wiod¹cym dostawc¹ solidnych i praktycznych
urz¹dzeñ do poprodukcyjnej inspekcji rentgenowskiej.
Innowacja i prostota charakteryzuj¹ce systemy Vertex serii A
gwarantuj¹ ³atwoœæ przeprowadzenia programowanej inspekcji.
Oferuj¹ prosty w obs³udze graficzny interfejs u¿ytkownika "1-2-Go!".
Systemy Vertex serii A s¹ urz¹dzeniami oferuj¹cymi ponadprzeciêtn¹
stabilnoœæ i niezawodnoœæ w nieporównywalnie dobrej cenie.
Urz¹dzenia Vertex mog¹ byæ konfigurowane z du¿ym wyborem
dostêpnych lamp rentgenowskich, detektorów czy manipulatorów.

Vertex - system do inspekcji rentgenowskiej

Model

V75

V90

V130

V150

Lampa

75kV

90kV

130kV

150kV

45µ

5µ

6µ

Wielkoœæ
plamki
Rozdzielczoœæ
przestrzenna

>20lp/mm >40lp/mm >40lp/mm >40lp/mm

Powiêkszenie
ca³kowite

435X

3600X

1950X

1650X

Maksymalne
pole widzenia

>51mm

>41mm

>51mm

>51mm

Programowanie

Opcja

Obszar
inspekcji

Inspekcja elementu BGA

5µ

Manipulowanie
próbk¹

Standard

508 x 610 mm

5-osiowy manipulator
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Aby sprostaæ mo¿liwie jak najbardziej wymagaj¹cym
aplikacjom, systemy Vertex serii A mog¹ byæ opcjonalnie
wyposa¿one w lampy rentgenowskie o ró¿nej mocy (75kV,
90kV, 130kV, 150kV), funkcje wzmacniaj¹ce obraz oraz cyfrowe
detektory.
Urz¹dzenia Vertex posiadaj¹ innowacyjne oprogramowanie
inspekcyjne Nexus 300 oraz narzêdzia analizuj¹ce,
umo¿liwiaj¹ce w pe³ni zautomatyzowan¹ lub rêczn¹ obs³ugê
urz¹dzenia.
Systemy mog¹ byæ tak¿e opcjonalnie wyposa¿one w czytnik
kodów kreskowych, w celu zwiêkszenia mo¿liwoœæ wyœledzenia
produktów na etapie produkcji.

Ergonomiczna konsola operatora

Vertex to urz¹dzenia ergonomiczne, oferuj¹ce mo¿liwoœæ
konfiguracji - lampa rentgenowska o mocy 75kV mo¿e byæ
zamieniona na mocniejsz¹ – o mocy 130kV.
To zapewnia wykonanie ka¿dego rodzaju zadania inspekcji.
Dedykowane do kontroli jakoœci, idealnie sprawdzaj¹
siê na poziomie produkcji do inspekcji próbnych parti.

Dystrybutor w Polsce:

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: office@renex.com.pl
www.renex.com.pl
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