
 

POLYDOROS LX30 - LX50 - Lite  

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά 

 

Τεχνικά χαρακτηριςτικά POLYDOROS LX30/LX30 Lite POLYDOROS LX50/LX50 Lite 

Κυματομορφή υψηλήσ τάςησ Πολυπαλμικι Πολυπαλμικι 

Ρυθμόσ ιςχφοσ 500 mA ςε 60 kV/30 kW 

300 mA ςε 99 kV/30 kW 

(acc.  IEC 601) 

200 mA ςε 150 kV/30 kW 

800 (500) mA ςε 81 kVςε 60 kV/50 kW 

500 mA ςε 99 kV/50 kW 

 (acc.  IEC 601) 

333 mA ςε 150 kV/50 kW 

Ακτινοςκόπηςη (όχι LX Lite) Min. 40 kV, max 110 kV; min. 0,2 mA, max. 18 mA; min. 8 W, max. 1100 W ι άλλοσ 
ςυνδυαςμόσ από kV και mA που να μθν ξεπερνά τα 1100 W 

2 βαςικά ρυκμιηόμενα χαρακτθριςτικά τόξα ακτινοςκόπθςθσ (μζγιςτο). 

Τάςη ζκθεςησ 53 τιμζσ από 40 ζωσ 150 kV; Πρόοδοσ με βιμα από ½ ζωσ 1 Siemens ςθμείο 
ζκκεςθσ EP (ρυκμιηόμενο) 

Αυτόματοσ ζλεγχοσ 1- ςθμείο τεχνικισ με ςυνεχζσ εξαςκενοφμενο φορτίο 

2- και 3- ςθμείο τεχνικισ με ςυνεχζσ φορτίο 

3- ςθμείο τεχνικισ (με IONTOMAT PL) με ςυνεχζσ φορτίο 

Ενοποιητήσ mAs 53 τιμζσ                                                                                57 (53) τιμζσ 

Από 1.25 mAs ζωσ 500 mAs από 1.25  

πρόοδοσ με βιμα ½ ι 1 

Siemens ςθμείο ζκκεςθσ /1 EP (ρυκμιηόμενο)                         

Διακόπτεσ χρόνου 1-ςθμείο τεχνικισ: 1ms ζωσ 5s με mAs και ζνδειξθ χρόνου 

2-ςθμείο τεχνικισ: 2ms ζωσ 5s ανάλογα με τα kW, mAs και kV 

3-ςθμείο τεχνικισ: 20ms ζωσ 5s ανάλογα με τα kW, mAs και kV ςε 49 βιματα 

Σφνδεςη ακτινολογικϊν λυχνιϊν προσ εγκατάςταςη 

LX: 

 

Δφο Siemens διπλό-εςτιακζσ ακτινολογικζσ λυχνίεσ με μζγιςτο 4 διαφορετικζσ τιμζσ 
εςτίαςθσ 

LX Lite: Μία Siemens διπλό-εςτιακι ακτινολογικι λυχνία με μζγιςτεσ 2 διαφορετικζσ τιμζσ 
εςτίαςθσ 

Αριθμόσ θζςεων εργαςίασ LX: max.5 (max. μία από τισ 2 μπορεί να είναι R/F κζςθ εργαςίασ) 

LX Lite: max.3 (max. δφο από αυτζσ μπορεί να είναι IONTOMAT κζςεισ εργαςίασ) 

Αυτόματοσ ζλεγχοσ ζκθεςησ IONTOMAT PL με 6 κζςεισ καναλιϊν για AEC ανιχνευτζσ 

Ανοχή Ακρίβεια kV:  +/- 5% (VDE +/- 10%) 

Ακρίβεια mAs : +/- 5% ι 0,5 mAs, εξαρτάται από τθν υψθλότερθ τιμι. 

Ακρίβεια mAs: +/- 5% ι +/- 0,1 mA για ακτινοςκόπθςθ, εξαρτάται από τθν 



υψθλότερθ τιμι. 

Ακρίβεια mAs: +/- 10% για ραδιογραφία. 

Γραμμή ιςχφοσ 400V +/- 10%, 50/60 Hz τριφαςικό (440/480 V +/- 10%, 50/60 Hz τριφαςικό μζςω 
εςωτερικισ γραμμισ-ταίριαςμα μεταςχθματιςτι, προζκταςθ) 

Γραμμή εμπζδιςησ 

0,31 Ohm (400V) 

0,37 Ohm (440V) 

0,44 Ohm (480V) 

Γραμμή εμπζδιςησ 

 0,17 Ohm (400V) 

                    0,2 Ohm (440V) 

 0,24 Ohm (480V) 

Ονομαςτικό φορτίο Σε 400 V : 24,2 kVA 

Σε 440 V : 26,6 kVA 

Σε 480 V : 29 kVA 

Συνθήκεσ αιςθητήρα 

(κατά τη λειτουργία του 
ςυςτήματοσ) 

Έυροσ θερμοκραςίασ: +10 °Cto +40 °C 

Σχετική υγραςία : 30% to 75%, κάτω από το ςθμείο δρόςου 

Πίεςη αέρα : 70 kPa ζωσ 106 kPa 

Βάροσ LX μέγιςτη προέκταςη: 230 kG 

LX Lite μέγιςτη προέκταςη: 208 kG 

Κονςόλα ελέγχου: 2.5 kG 

Κονςόλα ελέγχου με βάςη: 29.5 kG 

Διαςτάςεισ καμπίνασ 105 cm x 105 cm x 32 cm (W x H x D) 

 


