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HD-CR 35 NDT • Objavte výhody a prínos digitálnej rádiografie

Čo je CR a ako to funguje? Prečo CR od DÜRR NDT?

Počítačová rádiografia (CR) je získanie digitálneho obrazu 

použitím špeciálnych IP platní namiesto konvenčného filmu.

Najdôležitejšie výhody CR:

– IP platne sú opakovane použiteľné

–  Bez potreby tmavej komory alebo chemikálií

–  Znížený čas expozície a získania obrazu

–  Jednoduché spracovanie a optimalizácia obrazu  

pomocou D-Tect software

–  Jednoduché zdieľanie a archivovanie digitálnych 

informácií

CR technológia pozostáva z 3-krokového procesu.

Záznamová IP platňa (IP) sa vystaví RTG žiareniu alebo 

gamma žiareniu, ktoré spôsobí, že sa obraz dočasne uloží 

vo vrstve luminoforu.

Počas procesu čítania údajov z IP, laser spôsobí vyvolanie 

informácie obrazu z IP vo forme viditeľného svetla.

Emitované svetlo je zaznamenané a zachytené prevodom  

na elektrické signály, ktoré sa digitalizujú a následne  

prezentujú vo forme obrazu na monitore.

Zabudovaný mazací laser v zariadení odstráni zvyšné 

údaje z IP platne a tú je možné použiť na ďalšiu aplikáciu.

Čo je dôležité?

Pri filmovej rádiografii je jediným variabilným prvkom film. 

Pri CR existujú rôzne IP platne a možnosť prispôsobiť až 

4 parametre v rámci nastavení skenera pre optimalizáciu 

kvality obrazu pre prispôsobenie sa požadovanému typu 

kontroly.

Pri voľbe CR systému od DÜRR NDT užívateľ získava  

systém šitý na mieru pre NDT.

Všetky zariadenia sú certifikované inštitútom BAM a sú v 

zhode s požiadavkami platných noriem EN a ASTM. Zhoda 

s požiadavkami štandardu DICONDE sú samozrejmosťou, 

ako aj kvalita výroby podľa normy ISO 9001.

CR s vysokým rozlíšením (HD)

DÜRR NDT je prvá spoločnosť na svete, ktorá vyvinula 

laserový skener s veľkosťou bodu 12,5  µm. Pri použití 

v kombinácii s IP s príslušným  vysokým rozlíšením, spĺňa 

striktné požiadavky EN14784, EN17636 a ASTM 

E2446.

Kombinácia IP platní s vysokým rozlíšením a skenera  

HD-CR umožňuje dosiahnuť unikátnu hodnotu BSR  

40  μm (Certifikované inštitútom BAM). 

Nastaviteľné rozlíšenie

Unikátna TreFoc technológia sa nachádza v  

HD - CR 35 NDT. TreFoc vždy umožní nastavenie v  

závislosti na na použitej IP platni a kontrolovanom  

objekte, tak aby sa dosiahlo maximálne rozlíšenie  

pri súčasnom dosiahnutí optimálnej hodnoty SNR.

Zníženie nákladov

Lepšia manipulácia a ovládanie

Vyššia efektívnosť

ISO 9001 certifikácia

BAM certifikácia

Spĺňa požiadavky EN a ASTM

Spĺňa požiadavky DICONDE

Acceptance

Perfektná kvalita obrazu – 

ako pri filmoch alebo lepšia

Výhody

Značné zníženie potreby 

spotrebného tovaru

Skúsenosti

Technológia overená viac ako 

25.000 predaných jednotiek.

MADE IN GERMANY

Vývoj a výroba  

v Nemecku

HD-CR 35 NDT • Certifikovaná a overená spoľahlivosť

hand



Kryštálovo čisté

Automatické nastavenie lasera pre 

optimálne hodnoty SNR

Logika

Jednoduché a rýchle použitie 

vďaka intuitívnym konceptom

Bezpečnosť údajov

Zjednodušená archivácia  

a zdieľanie dát

TreFoc Technológia • Tri skenery v jednom TreFoc • Nový štandard v CR

Čo znamená technológia TreFoc a ako to funguje?

Krokový motorový posuv

Membránová clona

Kolimátorová šošovka

50 µm

Meranie korózie, 
obrazový prehľad

25 µm

Meranie korózie, 
kontrola zvaru

12,5 µm

Kontrola zvaru, letecký 
priemysel, kompozity

1 2 3 4 5

50 µm

SNR

Expozičný čas

25 µm

12,5 µm

TreFoc Technológia

TreFoc je meno našej novej technológie prispôsobujúcej  

ohnisko lasera. Výhradne len v systémoch DÜRR NDT.  

TreFoc technológia prispôsobuje ohnisko dokonale tak, 

aby sa získal optimálny obraz a najvyššia úroveň SNR  

v akejkoľvek aplikácii.

Výstup lasera je vybavený špeciálnou clonou, ktorá upravuje 

laserový lúč. Keďže dokonalý laserový lúč je možné nastaviť 

pre každý objekt a typ IP platne, je možné dosiahnuť opti-

málne výsledky ľahko pre akúkoľvek aplikáciu.

Bez ohľadu na aplikáciu – obraz s vysokým rozlíšením  

alebo meranie korózie krátkou expozíciou – unikátna  

TreFoc technológia vždy dá dokonalý výsledný obraz  

s najlepšou hodnotou SNR.

Princíp zmeny priemeru laserového lúča zohľadňuje  

maximálne rozlíšenie IP platní na trhu.

Každá IP platňa môže byť skenovaná laserovým  

lúčom vhodným pre daný typ platne, čim sa dosiahne 

najlepší obraz a najnižší šum.

Digitálna rádiografia nebola nikdy predtým tak inteligentná!

TreFoc Technológia

Vždy dokonalé  

výsledky!

TreFoc Technológia

Hodinárska precíznosť

Bez artefaktov v obraze vďaka vysoko 

presnému mechanizmu

Bezdrôtové pripojenie

So zabudovaným Wi-Fi je možné 

systém pripojiť bez káblov

Sieť / Solo

Jednoduché pripojenie k sieti alebo 

použitie ako samostatného zariadenia

Inteligentný

Individuálne nastaviteľný 

podľa vašich potrieb

Jedno zariadenie pre všetky aplikácie

S HD-CR 35 NDT malé, veľké alebo IP platne na mieru môžu 

byť spracované priamo.

Platí aj pre IP s rôznym rozlíšením.

Bez ohľadu na úlohu skener poskytne vždy optimálny 

výsledok.



HD-CR 35 NDT • Inovatívny – Ultra kompaktný – Jedinečný

Ultra kompaktný dizajn sa dosiahol 
vďaka použitiu najnovších výrobných 
procesov.

Ultra kompaktný

Najľahší plnoformátový skener  
na trhu.

Ultra prenosný

So zabudovaným Wi-Fi je možné 
systém pripojiť bez káblov.

Bezdrôtové pripojenie

S voliteľným akumulátorom je  
možné prevádzkovať zariadenie  
plne nezávisle.

Externý akumulátor

Všetky údaje môžu byť bezpečne 
uložené pre offline použitie na 
pamäťovej karte SD s kapacitou  
do 32GB.

SD pamäťová karta

Robustný prepravný obal 
umožňuje pohodlné a bezpečné 
premiestňovanie zariadenia, navyše 
obsahuje aj priestor pre externý 
akumulátor.

Robustný prepravný obal

Vďaka vylepšenému konceptu  
pohonu, sa preukázalo, že je  
možné výrazne zvýšiť kvalitu  
obrazu.

Pohon

Ihneď po skenovaní vysoko  
výkonné LED zmažú všetky  
informácie na platni.

Mazanie údajov

Kompletné ovládanie zariadenia je 
možné, ak je potrebné, realizovať 
pomocou dotykového farebného 
displeja s vysokým rozlíšením

Dotykový displej

Použitie najnovších technológií 
umožňuje prevádzku bez chladia-
cich ventilátorov, čim sa podarilo 
minimalizovať potrebu na údržbu.

Uzavretý



HD-CR 35 NDT • Vždy dokonalé riešenie HD-CR 35 NDT • Multi-talent vďaka TreFoc technológii

Zabudované mini PC

Farebný dotykový displej

Online a Offline prevádzka

Príprava
Po zbalení skenera a akumulátora 
(voliteľné príslušenstvo) do ľahkého 
transportného kufríka, je systém 
pripravený na prácu na vzdialenom 
pracovisku. Bez starostí zabudnite 
vaše PC alebo laptop v kancelárii, 
systém má zabudované Mini-PC a 
farebný dotykový displej s vysokým 
rozlíšením pre plnohodnotné  
ovládanie zariadenia.

Import
Po návrate pracovníkov zo vzdialeného 
pracoviska sa všetky údaje naimportujú 
z pamäťovej karty. Import viacerých 
záznamov z rôznych projektov je 
jednoduchý a intuitívny. Prenos údajov 
je okamžitý.

Voľba typu  
kontroly
Typ kontroly je možné 
zvoliť priamo na dotyko-
vom displeji. Zariadenie 
automaticky prispôsobí 
hardware podľa zvoleného 
typu kontroly a použitej 
záznamovej platne.

Prenos
Ethernet alebo W-LAN

Pridanie informácií
Ak je to potrebné, je možné do predde-
finovaných polí zadať dodatočné údaje 
ako napr. KV, mA a expozičný čas. Pre 
rozlíšenie rôznych úloh a pracovných 
miest, je možné tieto taktiež zadať. 
Pokiaľ tieto údaje nie sú potrebné, 
môže sa tento krok vynechať.

Prenos obrazových  
údajov
SD pamäťová karta s kapacitou do 
32 GB umožňuje uložiť niekoľko 
stoviek záznamov aj s dodatočnými 
meta údajmi.

Preview 

Po oskenovaní záznamovej platne, je zobrazený náhľad pre predbežné zhod-
notenie. Operátor môže použiť rôzne funkcie ako je zmena kontrastu, zoom, 
svetlosť a pod. Náhľad slúži na prebežnú kontrolu obrazu a jeho verifikáciu, 
že je akceptovateľný pre komplexné vyhodnotenie. Akonáhle operátor potvrdí 
prijatie, uloží sa obrazový záznam na pamäťovú SD kartu. 

Vyhodnotenie
Všetky záznamy zo vzdialeného pracoviska môžu byť vyhodnotené po ich naimportovaní do 
obslužného D-Tect software. Všetky meta údaje z pracoviska ako mA, kV a expozičný čas, ako 
aj ďalšie dodatočné informácie, sú naimportované a dostupné aj pre budúce použite.

Skener je pripojený k PC bežným 

spôsobom. Všetky parametre a  

obrazové údaje sú prenášané 

medzi skenerom a PC týmto  

spojením a získaný obraz je  

zobrazený na obrazovke počítača.

Dokonalé riešenie pre každú aplikáciu Bežné použitie

Import a vyhodnotenie záznamov na diaľku Ovládanie skenera bez PC

Prepojenie skenera so zabudovaným mini PC, dotykový  

farebný displej a pamäťová karta do 32 GB robí z  

HD-CR 35 NDT dokonalý systém pre každú aplikáciu v 

oblasti nedeštruktívnej kontroly.

Mobilné použitie, využitie v procese výroby alebo pri  

kontrole podľa noriem, nový HD-CR 35 NDT vás podporí 

optimálnou flexibilitou a kvalitou obrazu.

Kancelária Na vzdialenom 
pracovisku

1 2

3
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D-Tect sof tware je celý vyvíjaný v DÜRR NDT a je 

perfektným doplnkom ku všetkým našim digitálnym 

systémom – IP skenery a Flat Panel detektory.

DICONDE

D-Tect podporuje štandard DINCONDE. Vďaka  

tomu má užívateľ istotu, že údaje budú archi-

vované, exportované a opätovne prehliadané  

na ľubovoľnom zariadení kompatibilnom s  

DICONDE, alebo jednoducho prenesené na  

daný systém. Na požiadanie DÜRR NDT  

ponúka omnoho viac voliteľných funkcií navyše  

k základným DICONDE funkciám.

ALL-IN-ONE

D-Tect je ALL-IN-ONE riešenie. Všetky  

funkcie od získania obrazu, analýzy,  

generovania protokolu zo skúšky,  

exportovania, archivovania a spravovania  

databázy sú už integrované. 

Šité na mieru, dokonale prispôsobené

Procesy, ktoré sa mierne líšia medzi jednotlivými firmami,  

je možné interpretovať dokonale. Veľmi radi vám  

vytvoríme riešenie šité na mieru vašim potrebám.  

Software následne dokonale splní vaše požiadavky  

a zavedené procesy nie je potrebné meniť.

D-Tect • Dokonalé software riešenie D-Tect • Dokonalý partner pre vaše aplikácie

Všestranná software platforma s riešením pre každú aplikáciu

Všestranná software platforma s riešením pre každú aplikáciu

Kalibrácia 

Automatická kalibrácia použitím ľubovoľného  

objektu so známym rozmerom.

BSR (Basic Spatial Res.)

Automatický nástroj pre meranie BSR obrazu podľa  

normy EN17636-2.

Odstup signál/šum (SNR)

Meranie SNR podľa platnej normy sa vykoná  

jednoduchým kliknutím na relevantnú oblasť  

obrazu. Normalizované SNR je vypočítané  

automaticky, po určení BSR v aplikácii D-Tect.

Zobrazenie 1:1

V procese výroby vzniká potreba opakovaného  

zobrazenie v mierke 1:1. DÜRR NDT vyvinul 

riešenie, ktoré v ktoromkoľvek okamihu spoľahlivo 

zobrazí originálnu veľkosť testovaného objektu.

Protokolovanie výsledkov

Funkcia protokolov dáva možnosť vytvoriť protokol 

z údajov získaných z obrazu súčasne s obrazovým 

výrezom. Ponúkame vzor podľa vašich potrieb.

Meranie hrúbky materiálu

Automatické meracie nástroje, jednobodové meranie  

alebo multibodové meranie pozdĺž rovnej alebo  

oblúkovej línie. Nastaviteľné varovania pre prípad, 

že hrúbka dosiahne kritickú úroveň.

Letecký priemysel

Ideálne pre letecký priemysel kde je vyžadovaná kon-

zistentná kvalita a najvyššie rozlíšenie.

Ušité na mieru vašim potrebám

Všestranná software platforma, poskytujúca informá-

cie a údaje, ktoré sú relevantné pre vašu konkrétnu 

aplikáciu.

Software od DÜRR NDT pre všetky digitálne systémy



Obrazové platne (IP)

IP sú dostupné v rôznych kvalitách, 

vo všetkých bežných rozmeroch a  

na požiadanie aj v atypických  

tvaroch a rozmeroch na želanie.

HD-CR 35 NDT • Nový štandard s TreFoc technológiou

Technické údaje HD-CR 35 NDT

TreFoc Technológia Nastaviteľná veľkosť laserového bodu: 12.5 – 25 – 50 µm

BSR (Basic Spatial Res.) 40 µm (certifikované metrologickým úradom BAM)

Rozlíšenie úrovní šedej 16 bit, 65.536 stupňov šedej

Rozmery (V x Š x D) 40 x 37 x 47 cm 
 15.8" x 14.6" x 18.5"

Hmotnosť 17,5 kg 
 38.6 lbs

Elektro 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz, < 140 W

Rozsah teplôt 10 až 35 °C 
 50 až 95 °F

Úroveň šumu < 39 dB(A)

Trieda lasera I (EN 60825-1: 1994-03 + A1: 2002-07 + A2: 2001-03) + CFR 1040.10

PC-pripojenie Ethernet (TCP-IP protokol), W-LAN

Displej 4.3“ TFT, 800 x 480 px

Pamäťový priestor  SDHC, max 32 GB

Software DÜRR NDT D-Tect 

IT-požiadavky Pre požiadavky navštívte www.duerr-ndt.com

Príslušenstvo

DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

www.duerr-ndt.com

info@duerr-ndt.deW
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Oskenujte QR kód alebo navštívte
www.duerr-ndt.de/cr35

Battery pack

Li-Ion akumulátor pre sólo  

prevádzku skenera bez  

napájania zo siete a  

pripojenia k PC.

Prepravný obal

Ľahký prepravný obal pre 

skener.

+421 2 45525709 (710)
www.slovcert.sk
kucik@slovcert.sk
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