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XRH 222                                     
Inspekční RTG kabina           

POPIS ZAŘÍZENÍ 
XRH222 je univerzální rentgenová kabina s desítkami úspěšných instalací po celém světě. V ČR a SR máme za sebou několik 

instalaci, které jedou v neustálém režimu 24/7/365. Systém kombinuje většinu detailů s intuitivní vizuální kontrolou, pokročilou 

analýzou 3D počítačové tomografie (CT), automatickým rozpoznáváním defektů (ADR), kontrolou v reálném čase, automatizací 

procesů, podporou rozhodování a mnohem více.   

                                       

 

 

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

 Robustní design, mobilní provedení 

 Počítačová Tomografie (CT), možnost upgradu kdykoliv po instalaci 

 Automatické rozpoznání vad (ADR), možnost upgradu kdykoliv po 

instalaci 

 Vyhovuje mezinárodním normám jako ASTM, EN17636-2, Boeing 7042/44, 

NADCAP a dalším 

 Výrobce s 25 letou zkušenosti v NDT 

 České a Slovenské obchodní a servisní zastoupení  

  

RT 
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XRH222 - technická specifikace 

 XRH222S  XRH222  XL 

XRH222 

Max. velikost dílu (mm - Ø x výška)   650 x 860 650 x 900 900 x1500 

Max. váha dílu (kg) 120 (60) 120 (60) 120 (60) 

Rozměry kabiny (mm D x Š x V) 2900 x 2100 x 2450 2900 x 2100 x 2750 2900 x 2500 x 3300 

Váha kabiny (kg) 5500 6000 8000 

Váha ovl. pultu (kg) 175 175 175 

Rozměry ovl. pultu (mm D x Š x V) 1200 x 950 x 1600 1200 x 950 x 1600 1200 x 950 x 1600 

Napětí max. (kV) 160, 225, 320, 450 160, 225, 320, 450 160, 225, 320, 450 

Horizontalní pohyb TX (mm)  900  900  1200 

Vnější vyložení TX2 (mm) 400 400 400 

Magnifikace TY (mm) 450 450 450 

Ohnisková vzdálenost FDD (mm) 1150 1150 1450 

Vzdálenost Ohnisko - Díl FOD (mm) 384 - 830 384 - 830 465 - 915 

Vertikální pohyb TZ (mm) 860 920 1520 

C-Rameno RX  + / - 30° + / - 30° + / - 30° 

Rotace dílu RZ  360° multi 360° multi 360° multi 

 

 

Díky své flexibilitě je XRH222 univerzálním inspekčním systémem. 

Přepínání mezi automatizovaným rozpoznáváním defektů (ADR), 3D-CT  

kontrolou nebo ručním testováním se provádí bez problémů během 

několika sekund. Toto vede k vyššímu využití systému a ušetří více 

investičních nákladů.  

Operátor pouze načte předdefinovanou sadu parametrů a systém je 

připraven na nové úkoly. Výsledky se můžou automaticky ukládat 

nebo odesílat po sítí k dalšímu vyhodnocení.  

 

 

VisiConsult je rodinná společnost se sídlem v severním Německu 

a je specialistou na standardní a na míru upravené rentgenové 

systémy. Všechny výrobky VisiConsult jsou vyvíjeny a vyráběny  

v Německu a dodávány jako řešení na klíč. To vede k špičkové 

kvalitě a vysoké flexibilitě na reakci zákazníků. Za pomoci 

lokálních, perfektně vyškolených servisních partnerů, zaručují 

prvotřídní poprodejní servis. 

Více než 25 let zkušeností v oblasti bezpečnosti a klasického NDT, 

jako je letectví, automobilový průmysl a mnoho dalších, vede k 

bezkonkurenční zkušenosti s rentgenovou technologií a 

výsledkem je vynikající globální síť služeb. 


