
 

 

POLYDOROS SX 65 - SX 80  

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά 

 

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά POLYDOROS SX 65 POLYDOROS SX 80 

Κυματομορφή υψηλήσ τάςησ Πολυπαλμικι Πολυπαλμικι 

Ρυθμόσ ιςχφοσ 800 mA ςε 81 kV 

650 mA ςε 99 kV 

65 kW (ςφμφωνα με το IEC 601) 

520 mA ςε 125 kV 

430 mA ςε 150 kV 

935 mA ςε 81 kV 

800 mA ςε 99 kV 

80 kW (ςφμφωνα με το IEC 601) 

640 mA ςε 125 kV 

530 mA ςε 150 kV 

Ακτινοςκόπηςη Min. 40 kV, max 110 kV; min. 0,2 mA, max. 18 mA; min. 8 W, max. 1100 W ι 
οποιοςδιποτε ςυνδυαςμόσ από kV και mA χωρίσ να ξεπερνά τα 1100 W (HC 
ακτινοςκόπθςθ 110 kV/18 mA), max 4 βαςικά ρυκμιηόμενα χαρακτθριςτικά τόξα 
ακτινοςκόπθςθσ. 

Υψηλή αντίθεςη 
ακτινοςκόπηςησ 

max. 110 kV/18 mA 

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

Αυτόματοσ ζλεγχοσ 0- και 1-ςθμείο τεχνικισμε ςυνεχζσ εξαςκενοφμενο φορτίο 

2- και 3-ςθμείο τεχνικισ με ςυνεχζσ φορτίο 

3-ςθμείο τεχνικισ (με IONTOMATPN) με ςυνεχζσ φορτίο 

Ενοποιητήσ mAs 65 τιμζσ από 0,5 mAs ζωσ 800 mAs με βιμα από ½ Siemensςθμείο ζκκεςθσ 

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

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

3-ςθμείο τεχνικισ: 20 ms ζωσ 5 s ανάλογα με τα kW, mAsκαιkVςε 49 βιματα των ½ 
Siemens ςθμείων ζκκεςθσ 

Αλλαγή ταχφτητασ Max. 8 καρζ/sec 

Σφνδεςη ακτινολογικϊν 
λυχνιϊν προσ εγκατάςταςη 

Δφο Siemens διπλό-εςτιακζσ ακτινολογικζσ λυχνίεσ * 

Αριθμόσ ςταθμϊν εργαςίασ Max. 5 

Αυτόματοσ ζλεγχοσ ζκθεςησ IONTOMATPN με 6 ειςόδουσ μζτρθςθσ για καλάμουσ ιονιςμοφ, B ςιμα και 
θμιαγωγό ειςερχόμενθσ ακτινοβολίασ (HSE), όπωσ επίςθσ και πολλαπλαςιαςτι ι 
φωτο-πολλαπλαςιαςτι διανιςματικισ ςφνδεςθσ (PDA) 

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% γιαραδιογραφία 

Γραμμή ιςχφωσ 400 V +/- 10%, 50/60 Hz τριφαςικό (440/480 V +/- 10%, 50/60 Hz  

τριφαςικό μζςω εςωτερικισ γραμμισ-ταίριαςμα μεταςχθματιςτι, προζκταςθ) 

Γραμμι εμπζδιςθσ 

0,15 Ohm (400V) 

0,18 Ohm (440V) 

0,22 Ohm (480V) 

Γραμμι εμπζδιςθσ 

0,1 Ohm (400V) 

  0,14 Ohm (440V) 

  0,16 Ohm (480V) 

Ονομαςτικό φορτίο ςε 400 V : 34,6 kVA 

ςε 440 V : 38,0 kVA 

ςε 480 V : 41,5 kVA 

 

Συνθήκεσ αιςθητήρα 

(κατά τη λειτουργία του 
ςυςτήματοσ) 

Έυροσ θερμοκραςίασ: +10 °C εωσ +40 °C 

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

Πίεςη αέρα: 70 kPa ζωσ 106 kPa 

Βάροσ Καμπίνα: 290 kg 

Κονςόλα ελέγχου: 2,5 kg 

Κουτί ελέγχου με βάςη : 29,5 kg 

Διαςτάςεισ καμπίνασ 80 cm x 213,5 cm x 40 cm (W x H x D) 

 


