
 

 

  معرفی دستگاه

ای است که با وسیله، DS01مدل   (Densitometer) دستگاه

گیری رادیوگرافی را اندازههای چگالی فیلم تواناستفاده از آن می

 نمود.

 پنل کاربری

 

 

 

 

 

 

 (On/Off)کلید خاموش/ روشن دستگاه   

  (Zero)سنجکردن چگالیصفرکلید  

 (D 5.5-0)مقدار چگالی صفحه نمایش

 سنجمحل اتصال کابل چگالی

 

 

 

 

 دستگاهنحوه عملکرد 

 روشن نمودن دستگاه:

  را بزنید در این حالت دستگاه     کردن دستگاه کلیدبرای روشن

  ،شودروشن می های رادیوگرافیبرای تعیین چگالی فیلم

 

رفته و با زدن  (sleep)خوابثانیه دستگاه به حالت  20بعد از 

 .شود دوباره صفحه نمایش روشن می    کلید شماره 

 خوانش فیلم:

وصل       کابل مربوطه را در محل بعد از روشن نمودن دستگاه 

در ابتدا باید شدت نور  شودسنج فعال میچگالیدر این حالت  کرده

های رادیوگرافی نمایش مورد نظر که با آن فیلم Viewer دستگاه

ر مقدا برای این منظور با فشردن کلید     شودشود، تنظیم داده می

 شود.چگالی صفر می

  

 

با  ،Viewerفیلم رادیوگرافی بر روی دستگاه  گیریپس از قرار

چگالی ، ختلف فیلمهای مقسمتدر  (probe) سنجچگالی دادنقرار

 .شودمحل مورد نظر روی صفحه نمایش نشان داده می

 سنجچگالی 
( Densitometer مدلDS01) 
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 :هکردن دستگاخاموش

شود اما در دقیقه خاموش می 2دستگاه به طور خودکار بعد از 

را به مدت     کردن دستگاه کلید شماره   صورت نیاز به خاموش

نمایان شود سپس کلید را رها   OFFتا کلمه   چند ثانیه نگه دارید

 کنید.

 

 سنج:گر چگالینمایش توضیحات مربوط به

 نمایش عادی: 

            مانند

 

 :LOWنمایش 

 

افزایش یابد. سپس دوباره کلید  Viewerدستگاه  شدت نورباید 

 را فشار دهید  (Zero)صفر 

 :Highنمایش 

 

 گیری است.مقدار چگالی فیلم رادیوگرافی فراتر از رنج اندازه

 :شرایط کارکرد

 : 50 تا 10−دما℃  

 محتویات جعبه:

 سنج چگالی 

 بروشور دستگاه 

 گواهی کالیبراسیون 

 سنجکابل چگالی 

 

 ها:مشخصات و ویژگی

 0.03±سنج حداکثر دقت چگالیD 

 اندازیبدون نیاز به زمان راه 

 سگمنتی چهار رقمی با مصرف کمصفحه نمایش سون 

  : 5.5تا 0 حداکثر چگالی در رنجD 

 با توجه به شرایط زیر:

  4.5تا 0 : نور کمD 

  : 5.0تا  0نور متوسطD 

  : 5.5تا 0 نور زیادD 

  3دیافراگم نوریmm   5وmm 

  0.02رزولوشنD  

 0.02پذیری تکرارD 

 عمر طوالنی به دلیل مصرف کم انرژی 

  باتری با توجه به نیاز مشتری این دستگاه در دو مدل

 گردد.قابل تعویض و قابل شارژ ارائه می
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