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RVG Szenzor - A jövő diagnosztikai eszközei a jelenben

A cégünk által forgalmazott (Excalibur, EVA, My-RAY) digitális intra-orális képalkotó 
rendszerek a hagyományos filmes rendszereket hivatottak kiváltani. Rendszereink a 
modern digitális orvostechnika révén lehetővé teszik, hogy Ön a jövő követelményeinek 
megfelelően tudja pácienseit radiológiai diagnózis alá vetni. Rendszereink segítségével 
teheti mindezeket  pillanatok alatt, minimális sugárterhelés mellett.

A képi információ birtoklása digitális jelek formájában számos előnnyel jár. A számítógép 
képernyőjén megjelenő kép módosítható, és a digitális képanyag minőségveszteség 
nélkül számítógépes eszközökön tárolható és továbbítható.

A szenzor egy fényérzékelő réteggel rendelkezik, melynek a röntgensugár felé eső felszínén 
egy szcintillációs lemez helyezkedik el. A szcintillációs lemezben a röntgensugár látható 
fénnyé alakul, melyet a fényérzékelő réteg elektromos jellé alakít át. Ez az elektromos 
jel egy vezetéken, vagy Bluetooth segítségével jut a számítógépbe, ahol egy szoftver 
segítségével digitális jellé, majd képi információvá alakul.

Fejlett CCD (Charge Coupled Device) technológia

Gyártónként 2 különböző szenzor méret  

4096 szürkeárnyalat rögzítése (12 bites színmélység)

Szenzor vastagság: 3.2 - 5.3 mm

USB 1.0 és 2.0 csatoló felület a vezetékes modelleknél

Bluetooth® technológia a vezeték nélküli modelleknél

Külső táplálás nem szükséges a működtetéshez

Plug and Play csatlakoztatás és telepítés

Hordozható számítógép rendszerekhez is csatlakoztatható

Ajándék párhuzamosító és higiéniai tasakok

Fejlett szofverek a képek rögzítésére, kiértékelésére (integrált képi eszközök) 

DentalServer - Praxis programmal való együttműködés (Since78 terjesztés)

RVG szenzor -  Tökéletes választás a jövő digitális fogászatához!

A rendszerek fő jellemzői



RVG Szenzor - Látványos eredmény pillanatok alatt

 

     Excalibur #1 szenzor méret és felbontás

      Aktív méret: 675mm2 (20,6x32,7mm)
      Külső méret: 25x37mm
      Rögzített képpontok: 890H x 1420V
      Képpontméret: 22,5 µm 

      Excalibur #2 szenzor méret és felbontás

      Aktív méret: 980mm2 (26,6x36,8mm)
      Külső méret: 30x43mm
      Rögzített képpontok: 1156H x 1600V
      Képpontméret: 22,5 µm

     Optikai felbontás: 24 vonalpár/mm      
     Szenzor vastagság: 3,2 mm

szenzor #2 
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EXCALIBUR MDX2  -  Optimális választás
Utolérhetetlen szoftverrel

EVA -  Árban verhetetlen
Kiváló ergonómia

Active area:
Size 1:
675 mm² (20.6 x 32.7 mm)
Size 2:
980 mm² (26.6 x 36.8 mm)
Outer dimensions:
Size 1:
25 x 37 mm
Size 2:
30 x 43 mm
Number of pixels:
Size 1:
890 (H) x 1420 (V)
Pixel size 22.5µm
Size 2:
1156 (H) x 1600 (V)
Pixel size 22.5µm

15 way SUB-D or Fischer sensor connector

64 x 111 x 21 mm

USB 1.0 - 1.1 - 2.0

Excalibur Data Box

Nieuwkerkenstraat 29 - 9100 Nieuwkerken-Waas
Belgium - Tel: + 32 3 755 76 66 - Fax: + 32 3 755 76 22

email: info@imagelevel.com - www.imagelevel.com
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Beépített mérés funkcióMinimális sugár - kiváló képminőség Integált képmodulációs, diagnosztikai eszközök

szenzor #1 

  

     EVA #1 szenzor méret és felbontás
     Aktív méret: 20 mm x 30 mm
     Külső méret: 25.64 x 38.44 mm x 4.75 mm
     Képpontméret: 30 µm
     Optikai felbontás:16 vonalpár/mm

     EVA #2 Szenzor méret és felbontás
      Aktív méret: 25.83 mm x 36.03 mm
      Külső méret: 30.82 x 44.12 mm x 4.75 mm
      Képpontméret: 30 µm
      Optikai felbontás:16 vonalpár/mm

      Szenzor vastagság: 4,75 mm
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Indikáció a digitális szenzor rendszerekre: Egyszerű és gyors. A pácinenst 
kis sugárterhelés éri. A film előhívás feltételei nem szükségesek (pl. sötétkamra, 
vegyszerek), filmet nem igényel. A képek tárolása kis helyen megoldható. Lehetővé 
válik a telefonos vagy internetes konzultáció. A rögzített kép utólag módosítható. 
Képek tárolása több féle multimédiás formátumban. Hordozható számítógéppel több 
rendelőben is  használható. Teljeskörű szervíz és felhasználó támogatás.

Amennyiben termékeink vagy szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjük
forduljon hozzánk bizalommal. Referenciákért keresse fel honlapunkat: www.since78.net

  

     My-RAY #1 szenzor méret és felbontás
     Rögzített képpontok: 1000H x 1500V 
     Aktív méret:  20 mm x 30 mm 
     Külső méret: 26.4 x 38.8 x 5.3 mm 
     Képpontméret: 20µm 
     Optikai felbontás:  25 vonalpár/mm 
    

      My-RAY #1 szenzor méret és felbontás
      Rögzített képpontok: 1200H x 1700V 
      Aktív méret:  24 mm x 34 mm  
      Külső méret:  30.7 x 42.7 x 5.3 mm
      Képpontméret: 20µm 
      Optikai felbontás:  25 vonalpár/mm 

      Szenzor vastagság: 5,3 mm 

My-RAY - WDS  Csúcstechnológia - kompromisszumok nélkül

Vezetéknélküli Bluetooth® technológiával Bluetooth vevő

Since78 IT Solutions Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 385.

Tel.: +36 20 335 05 21 Fax: +36 1 430 06 08
e-mail: info@since78.net

www.since78.net


