
 

 

WYPOSAŻENIE DO SMART EVO & 
XPO EVO 
 

Skonstruowane w Danii zgodnie z rygorystyczną specyfikacja i z  

najwyższej jakości komponentów,  przenośne aparaty 

rentgenowskie YXLON są  zbudowane tak aby wytrzymać i działać 

prawidłowo nawet w najtrudniejszych warunkach. Dla nas 

najważniejszym priorytetem jest jakość: jakość naszego sprzętu 

rentgenowskiego i w rezultacie jakość waszych usług.  

 

W naszym świecie, czas jest wszystkim. Im w sposób bardziej  

inteligentny  możemy W am i waszym Pracownikom  pomóc w 

pracy, tym szybciej i lepsze dostaniecie zadanie do wykonania. 

Inteligentna praca oznacza dokładność, bezpieczeństwo i  

niezawodność, a co najważniejsze,  oznacza unikanie kosztownych 

przerw w pracy.  

 

Szeroka gama wysokiej jakości akcesoriów jest dostępna dla 

urządzeń SMART EVO i XPO EVO. Te różnorodne akcesoria 

umożliwiają inteligentniejsza pracę i wsparcie dla różnorodnych 

zastosowań  w każdych warunkach.  

 

Nasza gama akcesoriów sprawia, że korzystanie z przenośnych 

aparatów rentgenowskich jest bezpieczniejsze, bardziej efektywne 

i wygodne, gdy musimy się przystosować do trudnych warunków 

pracy. Akcesoria nie są przeznaczone wyłącznie do stosowania w 

trudnych warunkach, ale także są dostosowane  i łatwe w obsłudze 

dla Klientów, gdy  korzystają z  przenośnych syst emów 

rentgenowskich..  

YXLON 
Technology with Passion 



 

 

STOJAK  LAMPY  NA CZTERECH NÓŻKACH   

 

Lampa na czterech nóżkach  pozwala na 

indywidualna bezstopniową  regulację każdej nóżki  

i na obrót o  360˚ wokół dwóch osi oraz   wskazanie  

położenia na obu osiach. 

• Waga: 15 kg 

• Maksymalne obciążenie: 40 kg 

• Minimalna wysokość ognisko - podłoga: 53 cm 

• Maksymalna  wysokość ognisko - podłoga: 156 cm 

LEKKI STOJAK LAMPY 

Nasz lekki stojak na lampę  zapewnia łatwe 

ustawianie  i manipulowanie przy 

przenośnych systemach rentgenowskich.  

• Maksymalne obciążenie: 47 kg  

• Minimalna wysokość ognisko - podłoga: 55 

cm 

• Maksymalna  wysokość ognisko - podłoga:  

109 cm 

PRZENOŚNY FUTERAŁ NA GŁOWICE EVOTUBE 

Przenośny futerał  mieści  kompletne urządzenie EVO 

i  sprawia, że transport przenośnej głowicy  lampy 

rentgenowskiej jest bezpieczny i łatwy. 

• Wymiary zewnętrzne: 87 x 50 x 40 cm 

• Ochrona środowiska: IP54 

OŁOWIANE STOŻKOWE OPAKOWANIE 

Opakowanie składa się ze ołowianego stożka, 

dodatkowych filtrów, kołnierza pośredniego 

i lekkiego stojaka pod lampę. 

• Odległość błona - ognisko 700 mm 

• Rozmiar blony: 10 x 48 cm 

• Waga: 6 kg 

OBROTOWA RĄCZKA PIERŚCIENIOWA 

Ta obrotowa rączka pierścieniowa dla  XPO 

EVO pozwala użytkownikowi skierować  

wiązkę promieni rentgenowskich w 

dowolnym kierunku, gdy głowica lampy 

znajduje się na płaskiej powierzchni.  

• Wiązka promieni rentgenowskich może być 

obracana o 360˚wokół osi głowicy lampy.  
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STOJAK LAMPY NA 3 NÓŻKACH 

Można zbadać elementy pod różnym kątem 

na  wysokości znacznie powyżej  poziomu 

podłogi, co powoduje, że  napromieniowanie 

jest dokładniejsze i mniej czasochłonne. 

• Waga: 19 kg 

• Maksymalne obciążenie: 35 kg 

• Minimalna wysokość ognisko - podłoga 118 

cm 

• Maksymalna  wysokość ognisko - podłoga: 

183 cm 

 

MOBILNY STOJAK LAMPY 

Mobilny stojak  lampy zapewnia stałe 

położenie robocze głowicy lampy, a 

kółka umożliwiają szybkie przemieszczenie 

lampy po płaskiej  powierzchni. 

• Maksymalne obciążenie: 35 kg 

• Minimalna wysokość ognisko - podłoga 47 

cm 

• Maksymalna  wysokość ognisko - podłoga: 

85 cm 

 

PRZENOŚNY FUTERAŁ NA 
CONTROL EVO 

Przenośny futerał  sprawia, że transport 

CONTROL EVO jest bezpieczny i łatwy. 

• Wymiary zewnętrzne: 59 x 63 x 49 cm 

• Ochrona środowiska: IP54 

 

KABLE DO DRZWI I LAMP 

CONTROL EVO obsługuje interfejs z 

wielokolorowymi światłami ostrzegawczymi, 

sygnałami dźwiękowymi, system podwójnego 

ryglowania drzwi, przełącznikiem przepływu i 

steruje zewnętrznymi urządzeniami. 

• Liczba przewodów: 8 

• Długość przewodu: 5 m 

 

 

LAMPY OSTRZEGAWCZE 

Oferowane lampy świecą na kolor czerwony 

lub pomarańczowy, w zależności od 

lokalnych 

wymagań. Lampa ostrzegawcza jest 

sterowana i obsługiwana  przez 

rentgenowską  

jednostkę sterującą.  

• Kolor lampy: czerwony lub pomarańczowy  

• Długość kabla: 30 m  

 

WODNA CHŁODNICA 

Wodna chłodnica WL 3002, ze wydajnością 

chłodzenia 3000 W, która może  

połączyć przełącznik  przepływu i 

temperatury do układu SMART EVO, aby 

przeprowadzić bezpieczne i automatyczne 

wyłączenie promieniowania 

rentgenowskiego.  

• Wydajność chłodzenia 3000 W  

• Przełącznik przepływu i temperatury  

mailto:yxlon@cph.yxlon.com
http://www.yxlon-portables.com/

