Vizí společnosti je zajišťovat
špičkovou kvalitu výroby pomocí
implementace rentgenové kontroly
do výrobních podniků.
Brněnská společnost ELEDUS vznikla na počátku
roku 2014, na základě předchozích zkušeností
z

oblasti

elektroniky.

rentgenových
Cílem

přístrojů

společnosti

a

vývoje

je

zvýšení

dostupnosti rentgenových přístrojů tak, aby se
rozšířilo

používání

rentgenové

kontroly

v podnikových procesech.

ČESKÝ VÝVOJ,
ČESKÁ VÝROBA,
ČESKÁ KVALITA
Veškeré přístroje jsou po mechanické, elektrické i softwarové stránce
navrženy našimi vývojáři. Díky tomu

Abychom

mohli

rentgeny

skutečně

rozšířit

a zpřístupnit, navrhli jsme několik typových
rentgenů, které dále zákaznicky upravujeme
podle potřeb konkrétního podniku. Díky tomu, že
přístroje sami navrhujeme a vyrábíme, zvládneme
i velmi speciﬁcké požadavky kontroly, takže
můžeme přístroj navrhnout zcela na míru.

můžeme

ﬂexibilně

reagovat

na

potřeby podniků a přístroje individuálně přizpůsobit. Také výrobu
a montáž přístrojů realizujeme interními silami, takže můžeme vždy
dohlížet na kvalitu produkce a mít
100% jistotu, že je přístroj skutečně
kvalitní.

Kabinetové rentgenové
přístroje

Automatické
vyhodnocovací
algoritmy

Robotizovaná RTG
pracoviště

Zakázkový vývoj
a výroba

NEJČASTĚJŠÍ
OBLASTI
VYUŽITÍ
RENTGENU
Automotive
Oblast

Elektronika

automobilového

průmyslu

Moderní elektronika vyžaduje vysoké

vyžaduje dodržování kvality na vysoké

nároky na kvalitu osazování. Je nutné

úrovni. Kvůli vysokým objemům je

ji dostatečně kontrolovat. Přechod na

však statisticky velmi pravděpodobné,

bezolovnaté

že se ve vyrobených sériích vyskytne

pájení velké problémy. Ty v řadě

nějaký NOK kus. Řada závad se dá

případů

odhalit pomocí RTG kontroly. Pro

optickými

automotive

pájky

není

způsobuje

při

možné

kontrolovat

metodami.

Rentgenem

jsou

nejvhodnější

odhalíte

rychlým

pořizováním

vzduchové bublinky (voidy) ve spojích

snímků. RTG je ideální doplnit o vyšší

součástek či jejich špatné připájení

stupeň

podobě

k plošnému spoji. Uplatňuje se pro

automatického vyhodnocování vad,

kontroly plošných spojů, kdy díky RTG

případně také robotizace ukládání

či

a selekce produktů.

vnitřních vrstev plošného spoje.

rentgeny

s

automatizace

v

CT

zkraty

je

pod

možné

součástkami,

nahlédnout

do

Security

Věda a výzkum

Pro bezpečnost je rentgen velice

V

užitečným nástrojem. Díky němu je

užitečným pomocníkem. Díky možno-

možné nahlížet do krabic, balíků,

sti pohledu do vnitřních struktur

tašek či dopisů, aniž by došlo k jejich

nemá v řadě případů alternativní

narušení. Prevence je pro bezpečnost

náhrady. Využití nachází například při

nejdůležitější, proto by měla být rent-

vývoji nových materiálů, kompozitu,

genem vybavena každá instituce, jejíž

stavebních

ohrožení by mělo velké následky.

ktronických součástek, ale i v oborech,

laboratoři

je

směsí,

rentgen

nových

velice

ele-

jako je archeologie a antropologie.

Metrologie

Aerospace

Díky mechanické přesnosti přístrojů

Aerospace je obor, kde kvalita musí

a pokročilému software je možné

být vždy 100%. Proto není možné

rentgen a CT využívat také pro

expedovat jakékoliv produkty, aniž by

měření. To se uplatňuje zejména pro

prošly dokonalou kontrolou. Rent-

kontroly vnitřních kanálů v odlitcích.

gen se řadí mezi nejvyšší stupně

Používá se hlavně pro měření, kde se

kontroly. Veškerá produkce určená

uplatní možnost náhledu do vnitřní

pro aerospace by měla projít RTG

struktury produktu.

inspekcí.

Slévárenství

Svařování

Při odlévání produktů je předpo-

Kontrola svárů patří k jedné z nej-

kladem pro správnou pevnost vysoká

častějších oblastí využití rentgenu

kvalita odlitku. To znamená, že ve vni-

v průmyslu. Stejně jako v odlitcích,

třní struktuře nesmí být obsaženy

i u svárů se kontroluje vnitřní stru-

vzduchové bublinky ani další nečistoty.

ktura. Důraz je kladen na sledování

Kontrola vnitřních vad je možná po-

vnitřních prasklin, nedovarů nebo

mocí klasických 2D rentgenů i pomocí

vzduchových bublin ve svařovaném

3D CT přístrojů. Využití CT rekon-

spoji. Pro kontroly svárů jsou zpra-

strukce pro kontroly má řadu výhod,

vidla potřeba výkonnější rentgeny,

protože je možné identiﬁkovat přes-

aby zvládly prozářit tvrdý materiál.

nou pozici vad i změřit objem vzduchových bublin v odlitku.

SCIOX SMT

SCIOX SMT

Všestranný rentgen pro kontrolu elektroniky
SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro kontroly kvality osazování. Je
vhodný pro malé a střední společnosti, případně jako doplňkový
rentgen pro větší společnosti. Varianta SMT je jednoznačně jednou z
nejekonomičtějších provedení kabinetového rentgenu určený jak pro
sériové kontroly, tak pro kusové, analytické účely.

Všestranný rentgen pro
kontrolu elektroniky

SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro
kontroly kvality osazování. Je vhodný
pro malé a střední společnosti, případně
jako

doplňkový

rentgen

pro

větší

společnosti. Varianta SMT je jednoznačně
jednou z nejekonomičtějších provedení
kabinetového rentgenu určeného jak
pro sériové, tak kusové a analytické účely.

Rentgen umožňující využívat
geometrické zvětšení
Ekonomická varianta rentgenu
pro elektroniku
Poziční systém pro pohodlnou
manipulaci se vzorkem
Zcela odstíněný přístroj,
nevyžaduje speciální povolení
Snadná manipulace s přístrojem

OBLASTI
POUŽITÍ

Kontrola plošných

Pájené BGA spoje –

Elektronické

Chladicí pady

spojů

vady ve spojích

a mechanické produkty

součátek

Elektromechanické

Senzory a pohony

Součástky

komponenty

Podniková RTG kontrola

Rychlá i detailní analýza

se SCIOX SMT

Rentgeny SCIOX SMT jsou navrženy pro běžné

Rentgeny SCIOX SMT nabízí široké množství
variant RTG zdrojů záření i detektorů, aby
přesně vyhovovaly potřebám podniku. Práce
s rentgenem je díky dodávanému software
velmi jednoduchá a naučit se ovládat přístroj je
otázkou několika minut. Při použití rentgenu
pro sériové kontroly oceníte velmi rychlé
pořizování snímku i snadné vkládání vzorku.

i podrobné analýzy, aby pokryly komplexní
oblast rentgenové kontroly v elektrotechnickém podniku. Jednoduchou analýzu je možné
provádět hned po pořízení snímku, přímo
v okně pro rentgenování. Pro podrobnější
analýzy je software vybaven pokročilými
funkcemi

pro

zvýraznění

některých

vad,

ﬁltrování snímku či zvýšení ostrosti.

Pohodlný servis a aktualizace

3D CT Ready

Přístroj

umožňuje

Přístroj SCIOX SMT je připraven pro rozšíření

vzdálenou diagnostiku v případě jakýchkoliv

o modul pro pořizování a zpracování CT

problémů s přístrojem. Interval servisního

snímků. Modul je možné zakoupit již při

zásahu je tak výrazně zkrácen, protože technik

pořízení přístroje, případně je možné přístroj

již ví, co bude potřeba vyměnit. Vzdáleně je

o tyto funkce rozšířit až později. Charakter

také možné provádět upgrade systému na

přístroje umožňuje obojí.

připojený

k

internetu

novější verze.

Komplexnost řešení
SCIOX SMT je dodáván jako komplexní systém včetně všeho potřebného, co k práci potřebujete.
Přístroj je vybaven integrovaným počítačem s velkou pamětí pro archivaci snímků, doplněný monitorem
s vysokým rozlišením i kontrastem pro kvalitní prohlížení snímků. Díky kompaktnímu provedení rentgenu
a instalovaným kolečkám je možné přístroj snadno přepravit i mezi pracovišti uvnitř podniku.

SCIOX SMT

SCIOX ANGLE

Všestranný rentgen pro kontrolu elektroniky
SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro kontroly kvality osazování. Je
vhodný pro malé a střední společnosti, případně jako doplňkový
rentgen pro větší společnosti. Varianta SMT je jednoznačně jednou z
nejekonomičtějších provedení kabinetového rentgenu určený jak pro
sériové kontroly, tak pro kusové, analytické účely.

Profesionální kabinetový rentgen

SCIOX Angle splňuje ty nejnáročnější požadavky na rentgenovou kontrolu. Uplatnění
nachází jak v oblasti X-Ray kontroly kvality pájení, tak při provádění RTG kontrol odlitků či
detailní analýze vnitřní struktury výrobků. Oproti většině našich ostatních přístrojů je
SCIOX Angle vybavený rentgenkou s otevřenou trubicí.

Velký pracovní prostor
pro předmět
Možnost kontroly předmětů
v různých úhlech náklonu
Více než 1000x zvětšení
Proporcionální
řízení pohybu
Zcela odstíněný
přístroj,
nevyžaduje
speciální
povolení

OBLASTI
POUŽITÍ

Kontrola plošných

Pájené BGA spoje –

Elektromechanické

spojů

voidy ve spojích

komponenty

Senzory a pohony

Hliníkové odlitky

Plastové díly

Součástky

Detailní kontrola

Vše, co k práci potřebujete

z každého úhlu

Přístroj je dodáván kompletní, včetně potře-

Rentgen SCIOX Angle je navržen pro provádění
detailních kontrol jak ve výrobě, tak při vývoji.
Díky

použitým

rentgenovou

rentgenkám

trubicí,

s

otevřenou

výměnnými

terčíky

a ﬁlamenty dosahujeme vysoké životnosti
rentgenek při zachování minimální velikosti
ohniska (až 2µm). Rentgenky mají také široký
rozsah napětí od 20 kV až do 160 kV, díky
čemuž je možné jeden přístroj použít pro
analýzy plastových výrobků i kovových dílů.

bného předinstalovaného počítače s dostatečným výkonem a pamětí a ovládacím a analytickým programem SCIOX Software.
Po umístění přístroje na místo tak stačí pouze
připojit elektrické napětí a internet. Rentgenový
přístroj SCIOX Angle je již v základu vybavený
dvěma 24″ monitory pro přehlednou práci.
Manipulace se všemi osami pozičního systému
je proporcionální, zajištěna pomocí 3D myši.
Případně je možné vše ovládat z klávesnice
či myší přímo z ovládací aplikace.

Vzdálený servis a aktualizace

3D CT Ready

Díky připojení k internetu získáte nejnovější

Přístroj SCIOX Angle je připraven pro rozšíření

aktualizace k přístroji velice rychle. V případě

o modul pro pořizování a zpracování CT

jakýchkoliv problémů s přístrojem provedeme

snímků. Modul je možné zakoupit již při

vzdáleně diagnostiku a pokud to bude možné,

pořízení přístroje, případně je možné přístroj

tak i servis. Pokud není možné provést servis

o tyto funkce rozšířit až později. Přístroj SCIOX

na dálku, technik s sebou již bude mít

Angle pořizuje CT snímky metodou planárního

podrobný popis závady a bude tak na servisní

CT (laminograﬁe).

zásah připraven.

SCIOX SMT

SCIOX POWER

Všestranný rentgen pro kontrolu elektroniky
SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro kontroly kvality osazování. Je
vhodný pro malé a střední společnosti, případně jako doplňkový
rentgen pro větší společnosti. Varianta SMT je jednoznačně jednou z
nejekonomičtějších provedení kabinetového rentgenu určený jak pro
sériové kontroly, tak pro kusové, analytické účely.

Výkonný rentgen pro
kontroly výroby
a kompletací

SCIOX

Power

nachází

uplatnění

v širokém spektru výrobních podniků.
Díky velmi velké detekční ploše je
rentgen

schopný

provést

kontrolu

i větších předmětů. Rentgen SCIOX
Power lze využívat pro široké spektrum
kontrol

ve

výrobě,

komplexnějších

produktů z více materiálů nebo pro
drobné odlitky.
TDI detektor s velkou
snímací plochou
Široké možnosti uplatnění
ve výrobě
Zcela odstíněný přístroj,
nevyžaduje speciální povolení
Snadná manipulace s přístrojem

OBLASTI
POUŽITÍ

Kompletnost výrobků

Produkty s pružinami

Kompletnost balení

Inventarizace

Elektromechanické

Drobnější odlitky

produkty

Snadná rentgenová kontrola

Bezpečnost především

Rentgenové přístroje SCIOX Power vynikají svojí

Jako u všech našich přístrojů i u SCIOX Power

snadnou použitelností a širokým uplatněním

dbáme na bezpečnost. Přístroj je kompletně

napříč

vstupních

odstíněný, aby při používání nevyzařoval žádné

materiálů až po ﬁnální kontrolu kompletnosti

podnikové

kontrole

od

záření do okolí. Bezpečnost je navíc zajištěna

balení produktu. Ovládání přístroje je velice

také několika ochrannými prvky, aby byl zdroj

jednoduché a intuitivní a práci s ním zvládne

záření okamžitě vypnut v případě, že by se

každý.

během rentgenování otevřely dveře přístroje.

Připraven ihned po dodání

Vzdálená podpora, servis

Naše přístroje jsou dodávány vždy tak, aby byly

i aktualizace

připraveny k použití. Jakmile k Vám přístroj
doručíme, vše připravíme a zapojíme. Po
několika

minutách

se

můžete

pustit

do

kontroly. Součástí přístroje je také monitor
pro provádění analýz i veškerá potřebná
kabeláž. U nás je samozřejmostí

i admini-

strativní ohlášení přístroje na Státní úřad pro
jadernou bezpečnost.

Díky využití moderních technologií si přístroj
sám analyzuje potenciální rizika a závady.
V případě, že se vyskytne s přístrojem
problém, automaticky chybu reportuje na
servisní středisko, kde na ni mohou rychle
reagovat. V případě potřeby servisního zásahu
technik již ví, s jakým problémem se bude
potýkat a může s sebou již připravit veškeré
náhradní díly. Pomocí internetu je možné
provádět
využívat

vzdálené
služby

cloudové řešení.

aktualizace,

zálohování

případně

snímků

na

SCIOX SMT

SCIOX ROBOX

Všestranný rentgen pro kontrolu elektroniky
SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro kontroly kvality osazování. Je
vhodný pro malé a střední společnosti, případně jako doplňkový
rentgen pro větší společnosti. Varianta SMT je jednoznačně jednou z
nejekonomičtějších provedení kabinetového rentgenu určený jak pro
sériové kontroly, tak pro kusové, analytické účely.

Automatizovaná rentgenová
kontrola výroby

Automatizace a robotizace procesů ve výrobě hýbe průmyslovým světem. SCIOX RoboX je
RTG kontrolní systém určený pro přímou integraci do výrobního procesu. Přístroj nejen,
že provede měření, ale díky pokročilým vyhodnocovacím algoritmům dokáže také spolehlivě vyhodnocovat OK a NOK kusy, automaticky provede selekci a také umí analyzovat
big data například pro možnost odhalení opakované chyby v procesu výroby.

Robotizované řešení přizpůsobené na míru konkrétní výrobě
Automatická manipulace, měření, vyhodnocení i selekce
Nejrychlejší provedení rentgenové
kontroly s vyhodnocením
Použití robotů různých výrobců:
KUKA, Staübli, ABB, …
Možnost online
sledování procesu
Archivace dat,
reporting,
zálohování
3D CT Ready

OBLASTI
POUŽITÍ

Sériová a hromadná
výroba

Automotive

Slévárenství

Výroba plastů

Plná či částečná automatizace

Rentgen podle výroby, ne

RTG kontroly

výroba podle rentgenu

U větších objemů výroby, kde je kladen důraz

Robotizované kontrolní pracoviště s rent-

na vysokou kvalitu a 100% jakost, je již klasická

genem je přizpůsobeno podle konkrétního

kontrola s operátorem často nedostačující.

podniku. Velikost pracoviště, rychlost kontroly

Vyhodnocování operátorem v sobě skrývá také

a stupeň automatizace vyhodnocování jsou

rizika lidského faktoru a přehlédnutí kritické

parametry, na které se soustředíme při návrhu

chyby, což díky automatickému robotickému

nejvíce. Každý robotický rentgen je kapacitně

systému můžete eliminovat.

navržen tak, aby zvládal výrobní takt podniku
a stal se kvalitní součástí výrobních procesů.

Inteligence2
Rentgeny

SCIOX

Rozšiřitelnost, variantnost,
RoboX

jsou

doposud

nejinteligentnější systémy v našem portfoliu.
Kromě

automatického

pořizování

snímků

produktů jsou schopny pracovat s širokým
produktovým portfoliem. Před kontrolou robot
automaticky

zjistí,

jaký

produkt

bude

kontrolovat, a podle toho upraví kontrolní
program. Pokročilejší vyhodnocovací systémy
dokáží

spolehlivě

rozhodnout,

zda

je

kontrolovaný produkt v pořádku, nebo v něm
jsou vady a je třeba, aby byl vyřazen. Dále je
také možné analyzovat big data a vyvozovat
vyšší pravidla, proč chyba vzniká.

CT ready
Robotické pracoviště je možné realizovat od
základních stupňů automatizace, vyžadující
kooperaci

operátora,

až

po

plně

auto-

matizovaný systém, který pro běžný provoz
operátora vůbec nepotřebuje. Systém je
zpravidla navrhován tak, aby bylo možné
stupeň

automatizace

systému

postupně

zvyšovat, podle aktuálních potřeb podniku.
Protože

používáme

velice

precizní

manipulační robotická ramena, může být
SCIOX

RoboX

rozšířen

pořizování CT snímků.

i

o

automatické

SCIOX BOX
Průmyslová komponenta „Rentgen“

Produkt SCIOX Box přináší revoluci v použití RTG technologií v automatické výrobě.
Je

vhodný

pro

rentgenování

různých

typů

elektromechanických

komponent

či jiných menších produktů. Jedná se o komponentu pro výrobce jednoúčelových strojů,
kteří ji podobně jako kameru
jednoduše

zaintegrují

do

svého stroje.

Průmyslová komponenta
do jednoúčelových strojů
Možnost plně automatické
RTG či CT inspekce
Jednoduchá integrace, jako
při použití kamery
Zcela odstíněná komponenta,
nevyžaduje speciální povolení!
Možnost použití s většinou
typů robotických ramen

OBLASTI
POUŽITÍ

Kontrola plošných

Chladicí pady

Elektronické

spojů

součátek

a mechanické produkty

Elektromechanické

Senzory a pohony

Součástky

komponenty

Plastové díly

Revoluční přístup k rentgenu
Už

jste

někdy

uvažovali

o

použití

rentgenové

inspekce

v jednoúčelovém stroji? Pokud ano, tak jste asi narazili na řadu
komplikací s jejich použití. Především je to složitá legislativa,
nutnost návrhu stínění záření a další podobné složité činnosti.
Nyní je tomu konec! Jediné, co stačí je umístit SCIOX Box do
dosahu robota, který vloží zkoušený produkt dovnitř a můžete
rentgenovat! Jednoduše a bezpečně.

Softwarová podpora
Pro komponentu SCIOX Box vyvíjíme vlastní software. V základu
jsou dostupné knihovny pro jazyk C#. Jsme však schopni Vám
dodat ovládací knihovny i pro další jazyky a prostředí jako
například: Python, C/C++, Java, LabView, a další. Na přání Vám
také

navrhneme

vyhodnocovací

knihovny

pro

kontrolu

konkrétních produktů a vad, které se na nich hledají. Případně je
možné využít SMART verzi zařízení, která je doplněna o počítač,
který se stará o vyhodnocení a Vám poskytne digitální výstup typu
OK/NOK produkt. Použití komponenty je možné kdykoliv
konzultovat s našim týmem programátorů, kteří Vám pomůžou
a usnadní integraci této komponenty.

Jednoduchá instalace
Základní konstrukce přístroje SCIOX Box je kompatibilní s Al
konstrukčními proﬁly. Uchycení do stroje je tedy velmi jednoduché.
Máme k dispozici i variantu s integrovanými proﬁly na povrchu
konstrukce, které ještě více zjednoduší použití. Pro připojení k PC
stačí dva ethernet kabely, dále je vyveden kabel na majáček a kabel
pro přívod 230V (120V). Opravdu je to tak jednoduché!

Bezpečnost na prvním místě
SCIOX Box v sobě integruje kompletní stínění RTG záření. Robot,
který vkládá produkty dovnitř SCIOX Boxu má na sobě přidělané
dveře s bezpečnostním spínačem, takže bez zavření dveří a tím
i uzavření stínění nelze rentgen spustit. Velkou výhodou je
schválení komponenty jakožto „drobného zdroje“, který splňuje
mezinárodní standardy. Díky tomu nemusí mít Vaše společnost
povolení pro výrobu zdrojů ionizujícího záření. Z vašeho pohledu
je tak integrace této komponenty obdobně jednoduchá jako
integrace kamery.

SCIOX SMT

SCIOX SECURITY

Všestranný rentgen pro kontrolu elektroniky
SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro kontroly kvality osazování. Je
vhodný pro malé a střední společnosti, případně jako doplňkový
rentgen pro větší společnosti. Varianta SMT je jednoznačně jednou z
nejekonomičtějších provedení kabinetového rentgenu určený jak pro
sériové kontroly, tak pro kusové, analytické účely.

Bezpečnostní rentgen pro kontroly
balíčků, tašek, dopisů…

Vlastnosti RTG záření lze využít i pro
zvýšení prevence v oblasti bezpečnosti.
Díky jeho prostupnosti lze na úřadě či na
poště zkontrolovat, zda není obsahem
balíčku

či

tašky

nějaký

nežádoucí

předmět. Ovládání přístroje je maximálně
jednoduché a díky velké snímací ploše
detektoru lze snadno kontrolovat i větší
předměty. Navíc lze rentgenem odhalit
ukryté odposlouchávací zařízení
v běžných předmětech.
Řešení pro bezpečnostní kontroly
Jednoduchá a rychlá instalace
Vnitřní prostor pro předměty
560 x 560 x 560 mm
Rychlé pořízení velkoplošného snímku
Ovládání jedním tlačítkem
Zcela odstíněný přístroj,
nevyžaduje speciální povolení
Možnost provozu na baterie

OBLASTI
POUŽITÍ

Úřady, soudy,
školy

Pošty, nemocnice,
věznice

Koncerty a jiné
hromadné akce

Kontroly proti
odposlechům

Jednoduché používání
Při návrhu varianty Security jsme se
soustředili na co nejsnadnější použití
během kontroly. Rentgen je připravený
během pár minut a hned je možné začít
kontrolovat. Pořízení snímku balíku se
provádí

stiskem

Použití

rentgenu

jednoho
už

tlačítka.

nemůže

být

jednodušší.

Nežádoucí předměty,
zbraně, skrytá elektronika
Díky

rentgenovému

Security

můžete

přístroji

snadno

SCIOX

provádět

kontroly obsahu balíčků či zavazadel,
jestli

se

v

nich

nenachází

nějaké

nežádoucí předměty, jako například
pistole,

nože

nebo

jiné

zbraně.

Rentgenem také můžete odhalit ukrytý
odposlech
například

v
v

běžných

produktech,

prodlužovacím

kabelu,

světle, myši, klávesnici apod.

Bezpečné použití pro větší
bezpečnost
Aby mohl přístroj používat skutečně
každý, je kompletně odstíněný od RTG
záření. Ani obsluha, ani nic v okolí není
při používání vystaveno záření. Také
předměty, které jsou kontrolovány, po
vyjmutí nijak nezáří, takže lze provádět
kontrolu téměř všeho.

SCIOX SMT

SCIOX SW

Všestranný rentgen pro kontrolu elektroniky
SCIOX SMT je kompaktní RTG přístroj pro kontroly kvality osazování. Je
vhodný pro malé a střední společnosti, případně jako doplňkový
rentgen pro větší společnosti. Varianta SMT je jednoznačně jednou z
nejekonomičtějších provedení kabinetového rentgenu určený jak pro
sériové kontroly, tak pro kusové, analytické účely.

Unikátní software
pro pořizování RTG
snímků, analýzy
i archivaci

Pohodlná práce s přístroji SCIOX je

Ovládací, analytický i archivační

zajištěna díky propracované ovládací

program

aplikaci.

Pomocí

aplikace

snadno

nastavíte přístroj, pořídíte RTG snímek
a provedete jeho analýzu i následnou

Možnosti zákaznických úprav
Řada doplňkových modulů pro lepší analýzy

archivaci. Díky tomu, že je aplikace

Přímá archivace snímků do přehledné

vyvíjena

databáze

pro

potřeby

analýz

RTG

snímků, je vybaven mnoha funkcemi
pro lepší vyhodnocování závad.

Možnost přímého propojení ke cloudovým
službám

FUNKCE

Nastavení parametrů rentgenování

Funkce měření

PROGRAMU

Manipulace s pozičním systémem

Pseudo 3D rekonstrukce

Úpravy dynamiky obrazu

Ukládání snímků do databáze

Přidávání značek do snímků

Pořizování snímků pro
CT rekonstrukce

Přehledná databázová struktura

Analýza snímků

Pro jednoduché dohledání pořízených snímků

Jednotlivé případy lze v programu otevřít

je ve SCIOX SW tří úrovňová databáze. Lze tak

a snímky kdykoliv analyzovat. SW umožňuje do

od sebe odlišovat vzájemné projekty, termíny

snímků označovat vady, dodatečně upravovat

výroby i cílové zákazníky. Taky je možné vyhle-

snímek digitálními ﬁltry a samozřejmě také

dávat jednoduše pomocí prostého textu, čtečky

exportovat (do obrázku nebo komplexního PDF

čárových kódů, DataMatrix, QR, RFID či NFC

reportu). V této části je také možné vytvořit

kódů. Databázi je možné archivovat na cloud,

jednoduché propojení na informační systém

čímž získáte naprosté bezpečí pro Vaše data.

společnosti.

Nastavení a ovládání rentgenu

Pseudo 3D rekonstrukce

Snadné

parametrů

Tento doplňkový modul umožňuje ze snímku

rentgenu a pořízení snímků umožňuje rychlé

vymodelovat 3D objekt, který lépe zobrazí míru

a jednoduché použití rentgenu při kontrolách

útlumu rentgenového záření. Kontrola v 3D

produktů.

modelu může být rozšířena o barevné škálování,

nastavení

a

uložení

které rozlišovací schopnosti snímku ještě zlepší.

CloudServices

Robotics & Automation

SCIOX SW je možné propojit na cloudové

V rámci modulu Robotics & Automation, je

služby a zajistit tak maximální bezpečí pro

možné na míru připravit program pro robo-

data. Tento modul umožňuje zálohu na

tickou či jinak automatizovanou kontrolu výrob-

lokálních

Naše

ků. Dle typu zkoumaných předmětů a typu

společnost realizuje i správu vzdálených

defektů je možné navrhnout vhodnou vyho-

uložišť, takže se nestaráte o provoz, a přitom

dnocovací metodu založenou na pokročilých

se nemusíte bát o zálohy cenných dat.

matematických analýzách a neuronových sítích.

či

vzdálených

serverech.

Volume Graphics Studio
Prvotřídní program pro rekonstrukce
CT snímků
Pro rekonstrukci, prohlížení a analýzy CT snímků používáme v našich
zařízeních dodávaný software Volume Graphics Studio. Již základní
verze programu umožňuje rozsáhlé analýzy, a to především při
prohlížení dat ve formě 3D modelu. Program umožňuje připojení
mnoho zásuvných modulů, díky kterým je možné provádět řadu
pokročilých analýz. Za zmínku stojí například analýza porozity
odlitků, porovnání modelu s CAD daty, automatické měření velikostí
či analýzu vláken kompozitních materiálu.

ZÁKAZKOVÉ
RENTGENOVÁNÍ
Setkali jste se již někdy s potřebou něco zrentgenovat? Ať už potřebujete jednorázově,
krátkodobě nebo i dlouhodobě rentgenovat, jsme vhodný partner, který vám
zakázkově zrentgenuje prototyp i celou výrobu.
Zakázkové rentgenování je vhodná služba pro ﬂexibilní řešení inspekce či selekce
pomocí rentgenových přístrojů. Služba je vhodná jak pro společnosti vyrábějící
prototypovou výrobu malých sérií, tak ji mohou využít společnosti s velkoobjemovou
produkcí (např. dodavatelé do automotive).
Prokazování kvality je častý požadavek zákazníků. Díky naší službě archivace dat
můžete zákazníkům i zpětně prokázat kvalitu konkrétního vyrobeného kusu. Snímky
jsou jedinečně označeny výrobním číslem dílu (načteného pomocí 1D nebo 2D kódu),
takže se dají dohledat i několik let po nasnímání. Servery jsou zálohované, takže o data
nikdy nepřijdete a kvalitu prokážete i při případných reklamacích.
Pro kontroly velkých sérií můžeme ﬂexibilně dopravit inspekční rentgenový přístroj
kamkoliv po ČR (po dohodě i do zahraničí) a společně s proškolenou obsluhou
zajišťovat rentgenovou kontrolu a selekci i přímo ve Vaší společnosti. Menší série či
jednorázové kontroly realizujeme zpravidla v naší laboratoři v Brně.

Jednoduše a bezpečně
V okolí přístroje se nevyskytuje
nebezpečné záření
Nevyžaduje speciální vymezená
pásma
Pracuje na 230 V
Nepotřebuje velké pracoviště
Rychlé zahájení kontroly a selekce

Chytře
Možnost dlouhodobé archivace dat
na cloudu
Jednoznačné spárování snímku
s jeho 1D či 2D kódem.
Zpětné prokázání kvality
při reklamacích
Pravidelné zpracování reportů
z kontroly

Ekonomicky
Zaručujte zákazníkům 100% a jasně
prokazatelnou kvalitu
Přímá selekce OK a NOK kusů
Rychlá zpětná vazba výrobě
Kontrola až 6000 ks za den

KONTAKT
info@eledus.cz
www.eledus.cz

