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Sobre este documento

As “Instruções de instalação e operação” são
parte integrante do dispositivo. Estão em conformidade com a versão relevante do equipamento
e os padrões técnicos válidos no momento da
instalação.
A DÜRR NDT não pode ser responsabilizada nem oferecer garantias da operação segura e sem problemas deste dispositivo caso as indicações e instruções
contidas neste documento de “Instruções de instalação e operação” não sejam cumpridas.
A presente tradução deste documento de “Instruções de instalação e operação” foi realizada
de boa-fé. A versão em alemão das “Instruções
de instalação e operação” é a que prevalece. A
DÜRR NDT não assume nenhuma responsabilidade em caso de tradução incorreta.

PT

1.1 Introdução
Parabéns pela compra do sistema de aquisição
de imagens digitais ScanX Discover HC ou
ScanX Discover HR, um sistema de aquisição
de imagens resistente e portátil, fabricado pela
Air Techniques para a DÜRR NDT. Cada sistema foi projetado e fabricado utilizando tecnologia de ponta para a produção do sistema de
aquisição de imagens digitais mais portátil, robusto e confiável do mercado. Este manual cobre toda a família de produtos Discover apresentada abaixo, incluindo dispositivos com ou
sem bateria.
Sem bateria
Nomenclatura

Código

Discover HC

2138100012

Discover HR

2138100010

Com bateria
Nomenclatura

Código

Discover HC-B

2138100011

Discover HR-B

2138100009
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Projetado e fabricado exclusivamente para as
exigentes condições encontradas em aplicações de END radiográfico portátil, cada sistema
é extremamente fácil de implementar, produzindo imagens digitais de excelente qualidade em
segundos. Essa eficiência, aliada à uma qualidade da imagem consistente e repetível, proporciona resultados que permitem que o usuário tome decisões cruciais no momento, eliminando a necessidade de voltar para realizar novas imagens.
O ScanX Discover HC e o ScanX Discover HR
são denominados ScanX no restante deste manual. Estude e siga as diretrizes incluídas neste
manual para garantir que o seu ScanX proporcione serviços do mais alto nível. Para obter
assistência e informações sobre o ScanX, entre
em contato com o revendedor autorizado, ou
acesse o site www.ScanX-ndt.com.

1.2 Avisos e símbolos
Avisos
O objetivo dos avisos contidos neste documento é chamar a atenção para possíveis ferimentos ou danos a equipamentos. Utilizam-se os
símbolos de aviso a seguir:
O símbolo de aviso geral indica um perigo. É composto por um triângulo equilátero em torno de um ponto de exclamação. O símbolo de alerta de segurança
não será utilizado para alertar sobre danos materiais, apenas sobre o risco de
acidentes.
Tensão perigosa que pode ser um alerta
de cuidado ou aviso, dependendo da
grandeza do risco.
Aviso: raio laser
Os avisos são estruturados da seguinte forma:
PALAVRA INDICATIVA
Descrição do tipo e fonte do perigo.
Aqui estarão os possíveis resultados se
o aviso for ignorado.
ii Siga as medidas para evitar o perigo.
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As palavras indicativas diferenciam quatro níveis
de perigo:
PERIGO: Indica perigo imediato de ferimentos
graves ou morte.
AVISO: Indica possível perigo de ferimentos graves ou morte.
CUIDADO: Indica risco de ferimentos leves.
ATENÇÃO: Indica informações consideradas
importantes, mas não relacionadas a perigos
(por exemplo, mensagens relacionadas a risco
de graves danos materiais). O símbolo de alerta
de segurança não será utilizado com essa palavra indicativa. ATENÇÃO é a palavra indicativa
utilizada para mensagens relacionadas a danos
materiais.
Conhecimento dos avisos e cuidados.
Os usuários devem ter precaução para garantir
a segurança do pessoal e ter familiaridade com
os avisos e cuidados apresentados ao longo
deste manual e resumidos a seguir.
ii O ScanX contém um laser e é um
produto a laser de Classe 1 [Classe 1
(IEC 60825)]. O uso de controles ou
Aviso de
raio laser ajustes ou a realização de procedimentos diferentes daqueles especificados no presente pode resultar em
exposição a radiação perigosa. O laser só fica ligado durante a atividade
de digitalização.
ii Alerta o usuário que o ScanX se torna um dispositivo de Classe 3B
quando aberto. Apenas um técnico
treinado de um revendedor autorizado deve retirar a tampa do ScanX.
Contato direto dos olhos com o raio
laser pode causar ferimentos graves
e possível cegueira.
ii O interruptor principal é o dispositivo
para a desconexão da alimentação
Risco de elétrica.
choque
Risco

ii Utilize apenas o cabo de alimentação
fornecido com a unidade.
ii Utilize apenas conexões elétricas
aterradas.
ii Para evitar o risco de choque elétrico, fogo, curto-circuito ou emissões
perigosas, nunca introduza nenhum
objeto metálico no aparelho.
ii Utilize apenas o(s) cabo(s) de conexão fornecido(s) com o dispositivo.

ii Verifique a existência de possíveis danos aos cabos antes de ligar o dispoRisco de sitivo. Cabos, entradas e conectores
choque danificados devem ser substituídos
antes do uso.
Risco
ii Nunca toque entradas de alimentação abertas e alguma pessoa simultaneamente.
ii Não posicione a unidade em um local
onde possa receber respingos de
água, nem em um ambiente úmido.
ii Embora o ScanX tenha sido projetado para minimizar a exposição do
Cuidado pessoal a riscos, o uso do dispositivo
em desacordo com as instruções especificadas neste manual pode resultar em falha permanente da unidade
ou em operação não segura.
ii Apenas profissionais treinados devem utilizar o dispositivo. O uso do
dispositivo de maneira diferente daquela descrita neste manual pode
resultar em ferimentos.
ii Antes de cada uso, o operador deve
verificar a segurança funcional e as
condições do dispositivo. O operador
deve ter conhecimento da operação
do dispositivo.
ii Levantamento do equipamento. O
ScanX pesa até 21 kg. Duas pessoas
podem ser necessárias para evitar lesões ao levantá-lo.
ii Opere o ScanX em ambiente seco.
Para evitar ferimentos causados por
incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a chuva nem umidade.
ii O uso de controles ou ajustes ou a
realização de procedimentos diferentes daqueles especificados no presente pode resultar em exposição a
radiação perigosa
ii O uso de ACESSÓRIOS que não
cumpram requisitos de segurança
equivalentes aos deste equipamento
pode levar a um nível reduzido de segurança para o sistema resultante.
ii O uso de ACESSÓRIOS ou cabos
diferentes daqueles especificados ou
fornecidos pelo fabricante pode resultar em aumento das EMISSÕES
ou diminuição da IMUNIDADE do
EQUIPAMENTO.
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Atenção
As seguintes mensagens de atenção são utilizadas neste manual para indicar risco de graves danos materiais ou informações particularmente importantes na operação do scanner:
ATENÇÃO
Não tente realizar manutenção interna.
ii Todos os consertos além da manutenção de rotina devem ser realizados
apenas pelo pessoal da DÜRR NDT ou
por indivíduo adequadamente qualificado e aprovado pela DÜRR NDT.
ii Entre em contato com o revendedor
autorizado local para obter assistência
técnica. A não atenção a esta instrução pode resultar em danos ao equipamento e na anulação da garantia.
ATENÇÃO
Não tente realizar manutenção interna.
ii Não utilize placas de fósforo danificadas. Placas de fósforo danificadas podem não fornecer imagens de diagnóstico confiáveis.
ii Conformidade de produto a laser: a Air
Techniques satisfaz os requisitos da
IEC 60825-1 Ed. 3 (2014).
ii Requisitos de conformidade de compatibilidade eletromagnética (EMC).
Utilize cabos USB que não tenham
mais de 3 m para a conexão entre o
computador e o scanner. Cabos com
comprimento acima de 3 m podem
violar a conformidade de EMC.
O empilhamento ou uso do scanner ao
lado de outros equipamentos pode
violar a conformidade de EMC e interferir no funcionamento do scanner
ii Preparação das placas de fósforo: limpe completamente e apague as placas
de fósforo antes de fazer uma exposição radiográfica. Consulte a seção
PREPARAÇÃO DAS PLACAS DE FÓSFORO neste manual.
ii Tenha cuidado ao manusear as placas
de fósforo: evite marcas de dedos ou
arranhões. Consulte as instruções fornecidas no pacote de placas de fósforo para obter mais informações sobre
o manuseio

PT
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ii Uso de placas de fósforo de outros fabricantes para a aquisição de imagens.
Não coloque placas de fósforo projetadas para tambor ou outros scanners
no ScanX. Os ganchos e/ou armações
nas pontas ou em volta de tais placas
ou placas com espessuras distintas
(especialmente mais grossas) causarão danos ao ScanX.

ATENÇÃO
Não tente realizar manutenção
interna.
ii Descarte do equipamento. O descarte das unidades ScanX, incluindo baterias internas, circuitos eletrônicos e
placas de fósforo, deve ser realizado
apenas em instalações adequadas
para a recuperação e reciclagem. Assegure-se de descartar tais itens de
acordo com os regulamentos e normas atuais do governo federal, estadual e municipal.
ii Verifique o dispositivo antes do uso. O
fusível da bateria deve estar instalado
para que a bateria do ScanX funcione.
ii Mantenha o dispositivo seco. Não
pulverize solventes nem líquidos diretamente no scanner.
ii Insira somente placas de fósforo. Evite danos ao mecanismo de transporte
do ScanX, assegurando que o protetor da placa não seja puxado para
dentro do mecanismo juntamente
com a placa de fósforo.
ii Evite a descarga da bateria. A menos
que o ScanX esteja sendo utilizado
com a alimentação da bateria, o interruptor LIGA/DESLIGA (BATERIA) sempre deve estar na posição DESLIGADO para evitar a descarga da bateria
e/ou para permitir a recarga.

2138100300L41 1705RevA
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Identificações e outros símbolos
As seguintes identificações ou símbolos são utilizadas no equipamento ou neste manual para
indicar informações particularmente importantes:
Observação, por exemplo, instruções específicas a respeito do uso eficaz e econômico da unidade.
Observe a documentação que acompanha a unidade.

Etiquetas
As seguintes etiquetas são utilizadas no equipamento para indicar os valores de fonte de laser e
informações de segurança.
A etiqueta de aviso a seguir identifica o ScanX como
produto a laser de Classe I (IEC). Também alerta o
usuário para o possível perigo para os seres humanos de laser Classe 3B caso o produto seja
aberto durante o funcionamento.
Nenhuma radiação laser é emitida pelo produto se
operado e mantido de acordo com as instruções.

Marca CE.

CAUTION
CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO BEAM

Indica a data de fabricação

DANGER

Identifica o nome do fabricante.

LASER RADIATION WHEN OPEN

AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM
COVER REMOVED MAKES
THIS DEVICE A

Descarte corretamente, de acordo com a
Diretriz 2012/19/EU (REEE – resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos) da
UE.

CLASS IIIb LASER PRODUCT

Aviso: raio laser.

Não reutilize

Máxima potência de saída do laser e comprimento de onda do raio laser.

Use proteção para as mãos.
Desligue e desenergize o dispositivo (por
exemplo, desconecte da rede elétrica).

Indica que o ScanX é
um produto listado
pelo UL.
EQUIPAMENTO DE
LABORATÓRIO
60CB
E234737

Fabricante:
Air Techniques, Inc.
1295 Walt Whitman Road
Melville, Nova York 11747 EUA
Revendedor:
Dürr NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen, Alemanha
Tel: +49 7142 99381-0
Fax: +49 7142 99381-299
http://www.scanx-ndt.com

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION-WHEN OPEN
AND INTERLOCKS DEFEATED AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 3B EN CAS D’OUVERTURE ET LORSQUE LA SÉCURITÉ
EST NEUTRALISÉ EXPOSITION AU FAISCEAU DANGEREUSE.
VORSICHT - LASERSTRAHL KLASSE 3B WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

Alerta o usuário que o
ScanX se torna um dispositivo de Classe 3B
quando aberto.

1.3 Informações sobre direitos
autorais
Todos os circuitos, processos, nomes, programas de software e dispositivos mencionados são
protegidos por direitos de propriedade industrial.
A impressão ou cópia deste documento de “Instruções de instalação e operação”, ou mesmo de
trechos do mesmo, só pode ser realizada mediante aprovação escrita da DÜRR NDT.
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Segurança

A unidade foi desenvolvida e projetada adequadamente para que os riscos sejam grandemente
excluídos se for utilizada de acordo com o uso
pretendido. No entanto, pode haver riscos residuais. Portanto, observe o seguinte.

2.1 Uso pretendido

A unidade deve ser utilizada para a digitalização e
processamento de imagens digitais expostas em
placas de fósforo (PSP) em aplicações industriais.
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2.2 Uso indevido

Qualquer outro uso ou uso fora de tal escopo é
considerado indevido. O fabricante não assume
nenhuma responsabilidade por danos daí resultantes. Em tais casos, o usuário/operador assumirá
o risco exclusivo.
AVISO
Risco de explosão devido à ignição
de materiais combustíveis
ii Não opere a unidade em salas nas
quais possa haver presença de misturas inflamáveis, como por exemplo
centros cirúrgicos.

2.3 Informações gerais de segurança

PT

ii Ao operar o dispositivo, sempre observe todas as
diretrizes, leis e outros regulamentos e normas
que possam se aplicar ao local da operação.
ii Antes de cada uso, verifique as condições do
dispositivo e assegure-se de que esteja em perfeito estado de funcionamento.
ii Não converta nem modifique as unidades.
ii Siga as “Instruções de instalação e operação”.
ii Deixe as “Instruções de instalação e operação” sempre à disposição da pessoa que estiver operando o dispositivo.

2.4 Pessoal qualificado
Operação
As pessoas que operem as unidades devem assegurar um manuseio seguro e correto, com base
no próprio treinamento e conhecimento. Assegure-se de instruir ou de fazer com que cada usuário
se instrua a respeito do manuseio da unidade.
Instalação e consertos
ii Todas as tarefas de instalação, restauração,
alteração, expansão e conserto devem ser
realizadas pelo pessoal da DÜRR NDT ou por
indivíduo adequadamente qualificado e aprovado pela DÜRR NDT.

2.5 Proteção contra choques
ii Ao trabalhar com as unidades, observe todas
as normas de segurança elétrica relevantes.
ii Substitua imediatamente quaisquer cabos ou
conectores danificados.

2.6 Uso apenas de peças originais
ii Apenas as peças especificadas pela DÜRR
NDT ou acessórios especificamente aprovados
e acessórios especiais podem ser utilizados
com o dispositivo.
ii Utilize apenas peças de desgaste e de reposição originais.
6

Resultado:
A DÜRR NDT não assume nenhuma responsabilidade por danos ou ferimentos
resultantes caso ocorra a utilização de
acessórios ou acessórios especiais ou
peças ou peças de reposição não originais e não especificamente aprovados.

2.7 Transporte
Apenas a embalagem original garante a proteção
ideal para o dispositivo durante o transporte.
Quando necessário, pode-se fazer à DÜRR NDT
um pedido da embalagem original para a unidade.
A DÜRR NDT não pode ser responsabilizada por qualquer dano à unidade causado pelo transporte em embalagem não
adequada, o que também é válido durante o período de garantia.
ii Apenas transporte a unidade na embalagem
original.
ii Mantenha toda a embalagem fora do alcance
de crianças.
ii Não exponha a unidade a vibrações ou impactos fortes.

2.8 Descarte
Unidade
Descarte corretamente a unidade. Dentro da União
Europeia, descarte a unidade de acordo com a diretriz 2012/19/EU (REEE – resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) da UE. Fora da
União Europeia, a unidade deve ser descartada
apenas em instalações adequadas para a recuperação e reciclagem, de acordo com as normas locais aplicáveis.
Bateria
A bateria contém compostos de lítio.
Descarte adequadamente a bateria de lítio, de
acordo com as normas locais aplicáveis.
Placa de fósforo
A placa de fósforo contém compostos de bário.
ii Descarte adequadamente a placa de imagens, de acordo com as normas locais aplicáveis.
ii Na Europa, descarte a placa de imagens de
acordo com o código de resíduos 090199
“Resíduos não especificados de outra maneira”. O descarte como lixo doméstico é possível.

2138100300L41 1705RevA
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Visão geral

3.1 Geral
O ScanX é um sistema autônomo computadorizado de digitalização/apagamento de imagens de placas
radiográficas (CR), que utiliza placas fotoestimuláveis ou de fósforo reutilizáveis no lugar de chapas de raio
X para a produção de radiografias digitais de qualidade. As placas de fósforo são duráveis e podem ser
reutilizadas várias centenas de vezes. Após a exposição radiográfica, a placa de fósforo armazena uma
imagem latente, que é digitalizada pelo ScanX. Após a digitalização, a imagem é processada através de
um computador fornecido pelo usuário que executa o software autorizado e pode ser visualizada em
segundos. Além da exibição imediata das imagens resultantes, o software permite o processamento de
melhoria, o armazenamento (no disco rígido ou em CD) e o compartilhamento/recuperação das imagens.
Uma função adicional do ScanX inclui a função patenteada de apagamento em linha da placa de fósforo, que remove a imagem latente da placa de fósforo imediatamente após a digitalização. Tal design
proporciona um eficiente processo de digitalização e apagamento em uma operação, deixando o
usuário com uma placa de fósforo pronta para o próximo procedimento de raio X. Todos os modelos
do ScanX Discover são compatíveis com todas as marcas de placas de fósforo em todos os tamanhos
padrão com até 35,5 cm de largura por qualquer comprimento praticável.
O design flexível e resistente permite que o ScanX seja utilizado em um balcão ou colocado em um
estojo duro ou mole opcional para o transporte seguro a qualquer lugar onde for necessário realizar a
digitalização de imagens.
Um modelo do Discover adequado às necessidades específicas
Embora todos os modelos sejam capazes de processar placas de fósforo, os sistemas ScanX Discover
HC e ScanX Discover HR foram projetados para processar as imagens resultantes de maneiras diferentes.
ScanX Discover HC: O ScanX Discover HC é otimizado para aplicações de alto contraste e média resolução.
ScanX Discover HR: O ScanX Discover HR exibe a maior resolução disponível quando utilizado com
a placa de fósforo adequada.
Bateria recarregável: Tanto o ScanX Discover HC quanto o Discover HR possuem modelos com bateria integrada. Tal bateria recarregável de íons de lítio garante até 4 horas de energia disponível em
espera, com até 20 minutos de operação de digitalização ILE contínua, tornando o ScanX um sistema
de radiografia computadorizada verdadeiramente portátil e adequado para o rigor das aplicações do
trabalho de campo.

1
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Scanner para aquisição de imagens de placas ScanX Discover
Kit de acessórios
Cabo USB
CD contendo utilitários e o Manual do operador
Cabos de alimentação (específico para cada país)
Kit de fusíveis
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3.2 Escopo do fornecimento

3.3 Acessórios

Os seguintes itens são incluídos no escopo de
fornecimento (possíveis variações devido a requisitos específicos de cada país e/ou normas
de importação):

Os seguintes artigos são necessários para a operação da unidade, dependendo da aplicação:

Scanner para aquisição de imagens
de placas ScanX Discover HR (sem
bateria)��������������������������������� 2138100010
–– Unidade ScanX Discover HR sem bateria.
–– Instruções de início rápido.
Kit de acessórios:������������������� 2138100043
–– Cabos de alimentação (vide parágrafo 3.4)
–– Cabo USB
–– Kit de fusíveis
–– CD contendo drivers, utilitários e o Manual do
operador
Scanner para aquisição de imagens
de placas ScanX Discover HR-B
(com bateria)��������������������������������2138100009
–– Unidade ScanX Discover HR com bateria.
–– Instruções de início rápido.

PT

Kit de acessórios:������������������� 2138100043
–– Cabos de alimentação (vide parágrafo 3.4)
–– Cabo USB
–– Kit de fusíveis
–– CD contendo drivers, utilitários e o Manual do
operador
Scanner para aquisição de imagens
de placas ScanX Discover HC (sem
bateria)��������������������������������� 2138100012
–– Unidade ScanX Discover HC sem bateria.
–– Instruções de início rápido.
Kit de acessórios:������������������� 2138100043
–– Cabos de alimentação (vide parágrafo 3.4)
–– Cabo USB
–– Kit de fusíveis
–– CD contendo drivers, utilitários e o Manual do
operador
Scanner para aquisição de imagens
de placas ScanX Discover HC-B
(com bateria)������������������������� 2138100011
–– Unidade ScanX Discover HC-B com bateria.
–– Instruções de início rápido.
Kit de acessórios:������������������� 2138100043
–– Cabos de alimentação (vide parágrafo 3.4)
–– Cabo USB
–– Kit de fusíveis
–– CD contendo drivers, utilitários e o Manual do
operador
8

Software ScanX View
ScanX View Basic������������������������� 2134-745-02
Módulo de radiografia do ScanX View
para scanner para aquisição de imagens de placas����������������������������� 2134-745-04
ScanX View DICONDE ����������������� 2134-745-05
Relatório adaptado do ScanX View2134-745-08
Visualizador do ScanX View ��������� 2134-745-09
Ferramenta de medição do ScanX
View (corrosão e espessura de parede)����������������������������������������������� 2134-745-10
Ferramenta de PT do ScanX View� 2134-745-11
Placas de fósforo
Resolução normal
(1 unidade) Não disponíveis no mercado dos
EUA.
Placa de fósforo de 6x24 cm�������CRIP0624109
Placa de fósforo de 6x48 cm�������CRIP0648109
Placa de fósforo de 10x24 cm�����CRIP1024109
Placa de fósforo de 10x48 cm�����CRIP1048109
Placa de fósforo de 18x24 cm�����CRIP1824109
Placa de fósforo de 24x30 cm�����CRIP2430109
Placa de fósforo de 30x40 cm�����CRIP3040109
Placa de fósforo de 35x43 cm�����CRIP3543109
Outros formatos de placas de fósforo
disponíveis conforme solicitado
Alta resolução
(1 unidade) Não disponíveis no mercado dos
EUA.
Placa de fósforo de 6x24 cm�������HDIP0624108
Placa de fósforo de 6x48 cm�������HDIP0648108
Placa de fósforo de 10x24 cm�����HDIP1024108
Placa de fósforo de 10x48 cm�����HDIP1048108
Placa de fósforo de 18x24 cm�����HDIP1824108
Placa de fósforo de 24x30 cm�����HDIP2430108
Placa de fósforo de 30x40 cm�����HDIP3040108
Placa de fósforo de 35x43 cm�����HDIP3543108
Resolução normal (H CR)
(1 unidade) Dürr NDT H C
Placa de fósforo de 10x24 cm�� HR1024CM113
Placa de fósforo de 10x48 cm�� HR1048CM113
Placa de fósforo de 18x24 cm�� HR1824CM113
Placa de fósforo de 24x30 cm�� HR2430CM113
Placa de fósforo de 35x43 cm�� HR3543CM113
2138100300L41 1705RevA
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Alta resolução (X HD)
(1 unidade) Dürr NDT X HD
Placa de fósforo de 10x48 cm��� XL1048CM113
Placa de fósforo de 18x24 cm��� XL1824CM113
Placa de fósforo de 24x30 cm��� XL2430CM113
Placa de fósforo de 35x43 cm��� XL3543CM113
Alta sensibilidade (G CR)
(1 unidade) Dürr NDT G CR
Placa de fósforo de 10x24 cm�� GP1024CM113
Placa de fósforo de 10x48 cm�� GP1048CM113
Placa de fósforo de 18x24 cm�� GP1824CM113
Placa de fósforo de 24x30 cm�� GP2430CM113
Placa de fósforo de 35x43 cm�� GP3543CM113
Ultra alta resolução (UH)
(1 unidade) Dürr NDT UHIP
UH-IP de 10x24 cm ����������������������UHIP100001
UH-IP de 35x43 cm ����������������������UHIP100002
UH-IP de 18x24 cm ����������������������UHIP100005
UH-IP de 6x24 cm ������������������������UHIP100006
UH-IP de 10x40 cm ����������������������UHIP100007
UH-IP de 24x30 cm ����������������������UHIP100008
Bolsas fotoprotetoras
Bolsa fotoprotetora de 10x24 cm LIPS1024210
Bolsa fotoprotetora de 10x48 cm LIPS1048210
Protetores para placas de fósforo
Protetor para placa de 8x10 pol. ��2138100035
Protetor para placa de 10x12 pol.  2138100036
Protetor para placa de 14x17 pol.  2138100037
Protetor para placa de 12x17 pol.  2138100038

3.4 Acessórios especiais
Os seguintes itens opcionais podem ser utilizados com o dispositivo:
Cabo USB de 3 m ����������������������� 9000-119-067
Cabo de alimentação para a Austrália
Cabo de alimentação para a América
do Norte
Cabo de alimentação para o Continente Europeu
Cabo de alimentação para a Dinamarca
Cabo de alimentação para a Suíça
Cabo de alimentação para a Itália
Cabo de alimentação para o Reino Unido
Os códigos dos cabos de alimentação
devem ser solicitados
Kit de extensão de alimentação 2 carretéis de extensão��������������������������2138100039
Kit de guias com guias para placas de
fósforo nº 3 e nº 4 ������������������������2138100040

Cartucho rígido (1 unidade)
Cartucho rígido de 18x24 cm�������KUNKA182408
Cartucho rígido de 24x30 cm�������KUNKA243007
Cartucho rígido de 30x40 cm�������KUNKA304010
Cartucho rígido de 35x43 cm�������KUNKA354307
Manga de metal
Manga de metal de 10x24 cm (4 unidades) ������������������������������������������� 2134-021-00
Manga de metal de 10x48 cm (4 unidades) ������������������������������������������� 2134-023-00
Manga de metal de 24x30 cm (4 unidades) ������������������������������������������� 2134-024-00
Manga de metal de 30x40 cm (4 unidades) ������������������������������������������� 2134-033-00
Manga de metal de 35x43 cm (4 unidades) ������������������������������������������� 2134-034-00
Manga de metal de 6x24 cm (1 unidade)���������������������������������������������� NACS0624107
Manga de metal de 6x48 cm (4 unidades) �������������������������������������������� NACS0648107
Manga de metal de 18x24 cm (1 unidade)������������������������������������������ NACS1824107

3.5 Materiais descartáveis
Os seguintes materiais são consumidos durante
a operação do dispositivo e devem ser pedidos
separadamente:
Bolsas fotoprotetoras
Vide Barrier envelops”
Limpeza
Lenços de limpeza IP (10 unidades) ���
CCB351A100
Folha de limpeza, pacote com 25��2138100034
Folha de limpeza, pacote com 12��2138100033

3.6 Peças de desgaste e reposição
Escova de limpeza, pacote com 102138100032
Conjunto de acionamento da correia
de transporte, jogo de 4����������������2138100108
Fusível, pacote com 2��������������������2138100111
Peças de reposição adicionais devem
ser solicitadas.
Placas de fósforo
Vide “3.3 Accessories and 3.4 Special accessories”
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4

Dados técnicos

4.1 Scanner para aquisição de imagens de placas
Dados elétricos do dispositivo
Tensão
Flutuação máxima de tensão
Frequência
Classe de proteção
Tipo de proteção
Consumo máximo de energia
Consumo máximo de corrente

Vca
%
Hz

100 a 240
± 10
50/60
1
IP20
< 140
1,4

W
A

Dados técnicos gerais
Dimensões (larg. x alt. x prof.)

cm
polegadas

Peso (aproximado)

Condições ambientais durante a operação
Temperatura
Umidade relativa (sem condensação)
Altitude acima do nível do mar

cm

35,6

°C
°F
%
m

-7 a +46
-21 a +115
5 a 95
< 2000

kg

Largura máxima de alimentação para placas de fósforo

PT

libras

40 x 36 x 46
15,5 x 14 x 18
Sem bateria
Com bateria
20
21
44
46

Condições ambientais durante o armazenamento e transporte
Temperatura

°C

-29 a +55

Umidade relativa (sem condensação)
Pressão do ar
Altitude acima do nível do mar

°F
%
hPa
m

-21 a +130
5 a 95
750 a 1060
< 16000

Observação: A resolução do ScanX depende do modo de operação e do tipo específico de placa de fósforo.
Resolução

Horizontal

Vertical

Discover HR

Tamanho do
pixel em μm

130 a 35

130 a 28

Discover HC

Tamanho do
pixel em μm

130 a 100

130 a 70

10
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Dados de conformidade:
Produto a laser de Classe I em conformidade com 21 CFR 1040.10 e IEC 60825-1

Classificação do laser:

Classificação
Classificação 1 (de acordo com 60601), sem peças aplicadas, portátil, equipamento não adequado
para uso em presença de misturas inflamáveis anestésicas. Proteção contra o ingresso de líquidos:
ordinária
Ciclo de funcionamento
Ciclo de funcionamento S2 (de acordo
com VDE 0530-1)
Ciclo de funcionamento S6 (de acordo
com VDE 0530-1)

min

60

%

70

Interferência eletromagnética
Pode haver interferência eletromagnética entre o equipamento e outros dispositivos. Não utilize o
equipamento muito perto de dispositivos sensíveis, ou dispositivos que criem elevados distúrbios
eletromagnéticos. Consulte o aviso de Requisitos de conformidade de compatibilidade eletromagnética (EMC) fornecido no parágrafo de avisos da Seção 1.

4.2 Placa de fósforo
Condições ambientais durante a operação
Temperatura
Umidade relativa

°C
%

Condições ambientais durante o armazenamento e transporte
Temperatura
°C
Umidade relativa
%

18 - 45
< 80

< 33
< 80

4.3 Modo de digitalização

Os modos de digitalização apresentados são as configurações padrão, que podem ser alteradas conforme e se necessário. Por esse motivo, os modos de digitalização apresentados podem ser diferentes
dos modos de digitalização efetivamente armazenados no dispositivo.
Além disso, nem todos os valores dos modos de digitalização são apresentados aqui. Mais informações
a respeito dos diversos modos de digitalização podem ser obtidas entrando-se em contato com a
DÜRR NDT.
A resolução local básica pode variar dependendo da fonte de raio X, das
condições de exposição e do tipo de placa de fósforo reais.
Modo de digitalização do HC
Nome do
parâmetro
Discover HC NDT 100,9 μm
Resolução
100,93
PMT_HV
450
Limiar
200
Tipos de imagem
Extra
Laser
8
Velocidade do
penta
4000

Modo de digitalização do HR (modo BAM)
Nome do
parâmetro
Discover HR NDT 20 μm
Resolução
20
PMT_HV
450
Limiar
200
Tipos de imagem
Extra
Laser
6
Velocidade do
penta
2114
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4.4 Plaqueta de características
A plaqueta de identificação do modelo fica na
parte traseira do pé da base.
Avaliação de conformidade
Este dispositivo foi submetido a testes de aceitação de conformidade, de acordo com as diretrizes atuais relevantes da União Europeia. O equipamento está em conformidade com todos os
requisitos relevantes.

PT

Aprovação do UL
Este aparelho digital de Classe A está em conformidade com as normas EN 61326-1: 2013 e
IEC 61010-1 3ª Edição.
Este equipamento foi testado e considerado em
conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A, nos termos da Parte 15
dos Regulamentos da FCC. Tais limites foram
projetados para proporcionar proteção razoável
contra interferências nocivas quando o equipamento é operado em ambiente comercial. Este
equipamento gera, usa e pode irradiar energia
de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções,
pode causar interferências nocivas em radiocomunicações. A operação deste equipamento
em uma área residencial pode causar interferências nocivas. Nesse caso, o usuário deverá corrigir as interferências por sua própria conta.

REF DNDT

213810009

REF

D5000-HR

SN

XXXXXX
2017 - 08

VOLTAGE

100 -240 VAC

PWR INPUT
FREQ.
S6 70% ED S2 60min
D5778-H Rev A

FDA
Está em conformidade com as normas de desempenho da FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA) para produtos a laser, exceto pelos desvios de acordo com o Aviso sobre Laser nº 50 de 24 de junho de 2007.

SCANX R DISCOVER HR

LABORATORY
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND IEC 60825-1
EQUIPMENT
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
60CB
DO NOT OPEN
OPERATING THE SCANX WITH ANY COVERS
REMOVED VOIDS ALL WARRANTIES
COMPLIES WITH FDA PERFORMANCE STANDARDS
FOR LASER PRODUCTS EXCEPT FOR DEVIATIONS
PURSUANT LASER NOTICE NO. 50 DATED (JUNE 2007)

Mfg. by Air Techniques, Inc. for Dürr NDT
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747

REF Número do pedido
SN

12

Número de série
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5

Funcionamento

Deve estar na posição LIGADO (I) durante
o carregamento da bateria.

5.1 Painel de alimentação

O conector USB tipo B proporciona uma conexão USB para um computador através do cabo
USB fornecido para conexão ao computador.
O conector IEC proporciona uma conexão para
uma tomada elétrica através do cabo de alimentação fornecido.

5.2 Controle de alimentação e status
da bateria
1
1

Interruptor principal (I/0)

2

Conector USB tipo B

3

Conector IEC

2

1
3
1
2
3

2

Fusível de ação lenta de 5 A, 250 Vca
Interruptor LIGA/DESLIGA da BATERIA
Indicador de NÍVEL DE CARGA
O interruptor LIGA/DESLIGA da BATERIA
deve estar na posição DESLIGADO
quando a bateria não estiver em uso

3

O fusível de ação lenta protege a bateria de condições de excesso de corrente.
Discover sem bateria
1

2

3

Discover com bateria incorporada
O interruptor principal (I/0) é um disjuntor que
controla a aplicação de alimentação ao ScanX e
protege-o contra curtos-circuitos nos circuitos
elétricos internos.

O interruptor LIGA/DESLIGA da BATERIA é um
botão que controla o funcionamento da bateria
da seguinte forma.
1.	 Quando colocado na posição LIGADO
(apertado e nivelado com o painel), o interruptor permite que o ScanX opere com
a energia da bateria. Quando ativado, o
indicador de NÍVEL DE CARGA acende.
2.	 Quando colocado na posição DESLIGADO
(posição levantada), o interruptor retira a
energia da bateria, evitando que a bateria
descarregue.
O NÍVEL DE CARGA mostra que a energia da
bateria está ativada. O LED tricolor indica o
status da bateria:
1.	 Fica VERDE quando há presença de aproximadamente 10% ou mais da capacidade de carga na bateria.
2.	 AMARELO significa presença de menos
de 10% da capacidade de carga na bateria. Recomenda-se a recarga nesse nível.
3.	 Fica VERMELHO momentaneamente e
depois apaga, indicando que a bateria foi
totalmente utilizada.
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5.3 Teclado de membrana e indicadores
Interruptor de
APAGAMENTO

Interruptor
de

PRONTO

Indicador
de status de
Apagamento

Indicador
de status de
Pronto/Espera

Indicadores de
status de faixa
do scanner

Funções do teclado de membrana e indicadores
Item
Função
Interruptor de
Alterna entre os modos de Espera e Pronto da seguinte forma:
PRONTO
1.	 Pressione o interruptor do modo de Espera para o modo Pronto.
2.	 Mantenha o interruptor pressionado durante pelo menos 2 segundos para
passar do modo Pronto para o modo de Espera.

PT

Indicador de
status de
Pronto/Espera
(LED verde)
Interruptor de
APAGAMENTO

Observação:

Indicador de
status de
Apagamento
(LED azul)

Fica verde para indicar que o ScanX está pronto para a operação.
Quando apagado, indica que o ScanX está em modo de Espera.
Configura a função de apagamento para operar em um dos três modos:
1.	 Pressione o interruptor uma vez para ligar a função de apagamento, utilizando
uma linha de luzes LED de apagamento vermelhas.
2.	 Pressione o interruptor uma segunda vez para manter a função de apagamento
ligada, adicionando uma segunda linha de luzes LED de apagamento vermelhas.
3.	 Pressione o interruptor uma terceira vez para apagar todas as luzes LED de
apagamento vermelhas e desligar completamente a função de apagamento.
O interruptor não tem nenhum efeito depois que a operação de digitalização da placa
de fósforo começar.
Quando o indicador de status de apagamento exibir uma série de aproximadamente 5 piscadas rápidas, está alertando o usuário que a função de apagamento
foi reduzida devido a uma condição de temperatura elevada. O usuário pode
continuar a digitalização com a função reduzida ou esperar a volta da função de
apagamento completa quando a temperatura diminuir.
Exibe o status da função de apagamento conforme definido pelo interruptor de
APAGAMENTO:
1.	Fica azul constante para indicar que a função de apagamento está ligada utilizando uma linha de luzes LED de apagamento vermelhas.
2.	 Pisca duas vezes em azul para indicar que a função de apagamento está
ligada utilizando duas linhas de luzes LED de apagamento vermelhas.
3.	 Apaga para indicar que a função de apagamento está desligada e todas as
luzes LED de apagamento vermelhas estão apagadas.

Indicadores de Exibe o status operacional do scanner:
status de faixa
1.	 Fica verde quando o scanner está ativado, indicando que uma placa de fósdo scanner
foro pode ser colocada no ScanX.
(LED bicolor)
2.	 Fica amarelo para indicar que a placa de fósforo foi detectada e que o scanner está transportando a placa.
14
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Instalação
Apenas especialistas qualificados ou indivíduos treinados pela DÜRR NDT podem
instalar, conectar e inicializar o dispositivo.

6

Requisitos

6.1 Sala para a instalação e colocação
A sala escolhida para a colocação deve satisfazer os seguintes requisitos:
–– Uma sala fechada, seca e bem ventilada
–– Não deve ser uma sala preparada para outra função (por exemplo, sala de caldeira ou célula úmida).
–– Intensidade máxima da luz de 1000 lux, sem luz
solar direta no local de instalação da unidade
–– Não deve haver nenhum grande campo de interferência (por exemplo, fortes campos magnéticos) presente que possa interferir na operação correta da unidade.
–– Consulte os requisitos de condições ambientais em “4 Technical data”.

6.2 Requisitos do sistema
Consulte os requisitos do sistema computacional no Apêndice A.

6.3 Monitor
O monitor deve cumprir os requisitos para radiografia digital com intensidade da luz mais elevada
e faixa de contraste elevada (em conformidade
com EN 25580).
Forte luz ambiente, luz solar direta e reflexões podem
reduzir a utilidade diagnóstica das radiografias.
ATENÇÃO
Risco de danos a componentes sensíveis
da unidade resultante de impactos ou
vibrações
ii Não exponha a unidade a vibrações ou
impactos fortes.
ii Não movimente a unidade durante a
operação.

6.4 Transporte do scanner
–– Apenas levante a unidade pelas alças dianteira e traseira.
–– Nunca levante a unidade pela carcaça.

Alça dianteira

6.5 Colocação do scanner
Dispositivos de comunicação portáteis e móveis de
alta frequência podem interferir na efetividade de
dispositivos elétricos, tais como scanners para aquisição de imagens de placas.
–– Não empilhe nem coloque o dispositivo ao
lado de outros dispositivos.
–– Se o dispositivo tiver que ser utilizado empilhado ou ao lado de outros dispositivos, monitore o
dispositivo em tal configuração para garantir o
funcionamento normal.
A unidade pode ser colocada em qualquer mesa
ou superfície plana e nivelada que possa suportar o seu peso (Vide “4.1 Imaging Plate scanner”).

7

Configuração do sistema
ATENÇÃO
O fusível da bateria deve estar instalado para que a bateria do ScanX
funcione.

7.1 Instalação do fusível da bateria
Instale o fusível de 5 A fornecido no painel do
ScanX da seguinte forma:
–– Insira o cartucho do fusível no orifício porta
fusível.
–– Fixe o fusível, girando a tampa do fusível 1/4
de volta em sentido horário.

7.2 Instalação do software
O ScanX foi projetado para ser instalado pelo
revendedor autorizado. O usuário deve fornecer
o hardware adequado e compatível no qual o
ScanX View ou um programa de aquisição de
imagens de um terceiro autorizado será instalado
para a operação do ScanX. A operação sem
problemas do hardware e software do ScanX
pode ser afetada pela incompatibilidade de elementos específicos do hardware e software nas
instalações do cliente, apesar do cumprimento
dos requisitos do sistema. Se sistemas adicionais
estiverem conectados ao computador, observe
que isso poderá alterar os requisitos do sistema.
Observe os requisitos do sistema para todos os
sistemas conectados.
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7.3 Procedimento inicial de conexão

7.4 Conexão à rede elétrica

Realize o procedimento a seguir para conectar
o ScanX (com ou sem bateria) a um computador para operação pela primeira vez.
–– Assegure-se de que o computador satisfaça
todos os requisitos (vide Apêndice A) necessários para a compatibilidade com a operação
do ScanX. Configure o computador de acordo
com as recomendações do fabricante.
–– Verifique que um programa de aquisição de
imagens autorizado e os drivers USB fornecidos estejam devidamente instalados no
computador.
–– Conecte o cabo USB de alta velocidade entre
o conector USB tipo B localizado no painel do
ScanX e o conector USB tipo A localizado no
computador.
–– Conecte o cabo de alimentação entre a tomada elétrica e o conector IEC localizado no
painel do ScanX.
–– Ligue a alimentação principal do ScanX, colocando o interruptor localizado no painel de controle/conector incorporado na posição LIGADO
(I). O scanner agora está em modo de Espera.
–– Passe o scanner de Espera a LIGADO, pressionando o interruptor de PRONTO (
) no painel
do teclado de membrana na parte superior do
scanner. Verifique que o LED indicador verde
acima do interruptor de PRONTO acenda.
–– Com o ScanX e o computador ligados, o Windows detecta o ScanX como um novo dispositivo USB e Assistente “Novo hardware encontrado” aparecerá. O Windows deve encontrar
automaticamente os drivers instalados no disco de drivers e utilitários do ScanX.

Realize o procedimento a seguir para reconectar
o ScanX a um computador previamente inicializado para operação normal utilizando energia
elétrica. As conexões são ilustradas abaixo.
–– Conecte o cabo USB de alta velocidade entre
o conector USB tipo B localizado no painel do
ScanX e o conector USB tipo A localizado no
computador.
–– Conecte o cabo de alimentação entre a tomada elétrica e o conector IEC localizado no
painel do ScanX.

ATENÇÃO
O interruptor principal
é o dispositivo para a
desconexão da alimentação elétrica.
Conector USB
tipo B

Interruptor
principal
(I/0)

Conector
IEC
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Conector USB
tipo A para o
computador
Cabo de alimentação da tomada
elétrica

ATENÇÃO
A energia da bateria interna carrega
continuamente desde que a energia
elétrica seja aplicada através do interruptor principal.

7.5 Carga da bateria
A bateria interna sempre deve ser carregada antes
do uso. Para atingir o nível completo de energia para
a operação, carregue-a durante pelo menos 3 horas
antes do primeiro uso e em usos subsequentes.
Carregue a bateria realizando as seguintes etapas.
–– Conecte o cabo de alimentação elétrica conforme
mostrado abaixo.
–– Coloque o interruptor principal na posição LIGADO (I) e assegure-se de que o interruptor
LIGA/DESLIGA da BATERIA esteja na posição
DESLIGADO.
–– Deixe a bateria carregando durante pelo menos 3 horas para atingir o nível completo de
energia para a operação.
–– Coloque o interruptor principal na posição DESLIGADO (0) e desconecte o cabo de alimentação elétrica.
–– Verifique que o indicador de NÍVEL DE CARGA
fique verde, apertando o interruptor LIGA/DESLIGA da BATERIA para passá-lo para a posição LIGADO. Se o indicador não ficar verde, consulte
os procedimentos de resolução de problemas.
–– Coloque o interruptor LIGA/DESLIGA da BATERIA na posição DESLIGADO para manter a
carga para o uso no campo.
Fusível de ação lenta de
Interruptor
5 A, 250 Vca
principal (I/0)
Interruptor
de CARGA DA
BATERIA
LIGA/DESLIGA
da BATERIA
Cabo de alimentação
O indicador de
NÍVEL DE CARGA
fica verde
2138100300L41 1705RevA
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ATENÇÃO
A oleosidade das mãos pode danificar as
placas de fósforo. Assegure-se de usar
luvas para evitar marcas de dedos ao
manusear as placas de fósforo.

8

Cuidado e preparação das
placas de fósforo

8.1 Introdução
Antes de realizar o procedimento de aquisição de
imagens apresentado nas próximas páginas, o
usuário deve se familiarizar com o cuidado, manuseio e preparação das placas de fósforo, a fim de
garantir o sucesso na digitalização de imagens.
Abaixo apresenta-se uma placa de fósforo típica.

Lado preto ou parte de trás da
placa de fósforo

Lado azul/branco ou sensível ou
parte da frente da placa de fósforo
8.2 Cuidado no manuseio das placas de fósforo
–– Não dobre as placas de fósforo.
–– Evite de arranhar ou sujar as placas de fósforo.
–– Não armazene as placas de fósforo em uma
área quente ou úmida.
–– Proteja as placas de fósforo da luz solar direta
e de raios ultravioleta.

–– Pegue as placas de fósforo utilizando dois dedos em torno das bordas, para evitar contato
desnecessário com as placas de fósforo.
ATENÇÃO
As placas de fósforo podem ser expostas em cartuchos e digitalizadas
sem os protetores para placas. No
entanto, é necessário tomar maior
cuidado para não expor a placa à luz
antes da digitalização e para evitar
arranhões ou sujeira na placa.

8.3 Proteção das placas de fósforo
Ao armazenar ou transferir as placas de fósforo,
utilize um cartucho de radiografia para placas
de fósforo.
Protetor para placa de fósforo. Deve-se utilizar um protetor para placa do tamanho certo ao
manusear as placas de fósforo, a fim de não arranhar nem sujar a superfície sensível nem marcar as bordas.
ATENÇÃO
Os cartuchos não podem conter telas
intensificadoras ao usar placas de fósforo.
Cartucho de radiografia. Coloque a placa de
fósforo com o protetor para placa no cartucho
de radiografia adequado com o lado sensível
(frente) da placa voltado para o lado do tubo do
cartucho e feche o mesmo.
ATENÇÃO
As placas de fósforo devem ser apagadas
antes do uso. Use as placas de fósforo
até 24 horas após o último apagamento.
Repita o processo de apagamento se as
placas de fósforo estiverem armazenadas
há mais de 24 horas.

8.4 Apagamento das placas
de fósforo
Cada placa de fósforo deve ser utilizada (ou seja,
exposta ao raio X e digitalizada) até 24 horas
após o apagamento, já que a radiação natural
adiciona ruído à placa de fósforo. Apague as placas de fósforo utilizando simplesmente a função
de apagamento em linha do ScanX. O apagamento das placas de fósforo pode ser obtido
utilizando um dos dois métodos a seguir:
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ATENÇÃO
Ambos os métodos de apagamento
resultam em uma placa de fósforo adequada para a reutilização. O usuário não
verá nenhuma diferença na operação do
ScanX ao utilizar qualquer dos métodos
Método nº 1
Realize os procedimentos de ativação do scanner e digitalização e apagamento das placas de
fósforo indicados nos parágrafos 9.2 e 9.3. No
entanto, ao realizar a Etapa 4 do procedimento
de ativação do scanner, selecione a opção Apagar a partir do software de aquisição de imagens
autorizado instalado para ativar o ScanX. Este
método não digitaliza a placa de fósforo e nenhuma imagem será adquirida.

PT

Método nº 2
Realize os procedimentos de ativação do scanner e digitalização e apagamento das placas de
fósforo dos parágrafos 9.2 e 9.3. Este método
digitaliza a placa de fósforo e o software de aquisição de imagens pode adquirir uma “imagem
indesejada” (imagem latente) que deve então ser
eliminada do software de aquisição de imagens.

8.5 Limpeza das placas de fósforo
Para a obtenção das melhores imagens, as placas
de fósforo e os protetores para placas devem ser
cuidadosamente manuseados e mantidos limpos.
Utilize lenços de limpeza IP especialmente formulados (cód. CCB351A1001) para limpar todas as
placas de fósforo e protetores para placas. Os lenços de uso único fabricados em 100% poliéster
extra macio não arranham nem danificam ao retirar
com segurança a poeira, cabelo, sujeira e borrões
da superfície de aquisição de imagens. Utilize um
lenço e limpe as placas de fósforo da seguinte forma:
–– Conforme apresentado a seguir, passe suavemente o lenço de limpeza para placas de fósforo
na superfície da placa de fósforo seca. Passe para
frente e para trás e depois em movimento circular.
–– Deixe a superfície da placa de fósforo secar
naturalmente. Assegure-se de que a placa de
fósforo esteja completamente seca antes de
reutilizá-la.

8.6 Descarte das placas de fósforo
Consulte o governo federal, estadual e municipal
a respeito de regulamentos e normas para o descarte de placas de fósforo.
ATENÇÃO
Assegure-se de que a técnica de aquisição de imagens radiográficas esteja
em conformidade com os requisitos/
especificações da aplicação pretendida.
Os cartuchos não podem conter telas
intensificadoras ao usar placas de fósforo.

9

Procedimento de
aquisição de imagens

9.1 Realização de uma radiografia
–– Coloque uma imagem na placa de fósforo realizando o procedimento a seguir.
–– Carregue o cartucho contendo uma placa de
fósforo apagada em um protetor para placa
dentro do dispositivo de exposição conforme
anteriormente realizado com filme.
–– Realize a exposição.
–– Leve o cartucho fechado contendo a placa de
fósforo exposta até o ScanX. Agora a placa de
fósforo está pronta para ser digitalizada.

9.2 Ativação do scanner
Ative o ScanX com a alimentação elétrica ou com
a bateria interna, seguindo os procedimentos a
seguir.
–– Assegure-se de que o ScanX esteja devidamente configurado e realize a etapa “a” ou “b”,
dependendo da alimentação utilizada.
–– Ativação com energia elétrica: coloque o interruptor
principal na posição LIGADO.
–– Ativação com a bateria: coloque o interruptor principal na posição LIGADO e pressione o interruptor
LIGA/DESLIGA da BATERIA, colocando-o na posição LIGADO (nivelado com o painel). Assegurese que o indicador de NÍVEL DE CARGA acenda.
–– Passe o scanner de Espera a LIGADO, pressionando o interruptor de PRONTO localizado
no painel do teclado de membrana.

Limpeza das placas
de fósforo
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ATENÇÃO
O modo de Apagamento é habilitado
como configuração padrão de fábrica. A
configuração de apagamento é mantida
conforme estabelecida na última operação
de digitalização em campo.

2
Pressione o interruptor de
PRONTO para ligar o ScanX.

–– Verifique que o LED indicador verde acima do
interruptor de PRONTO acenda.
–– Execute o software de aquisição de imagens
autorizado fornecido pelo usuário para ativar o
scanner e para selecionar o tipo de imagem e a
resolução desejados.
–– Verifique que os quatro indicadores de status
de faixa do scanner fiquem verdes quando o
scanner estiver ativado, indicando que uma
placa de fósforo pode ser colocada no ScanX.
Se os indicadores não acenderem, consulte os
procedimentos de resolução de problemas.

3
Verifique que o indicador de
PRONTO acenda

4

1a
Ativação com energia
elétrica
Coloque o interruptor
principal (I/0) na posição
LIGADO (I).
Observação: Assegure-se
de que o cabo de alimentação esteja conectado ao
conector IEC.

PT

Ative o scanner
através do software
de aquisição de imagens autorizado

5

OU
1b
Ativação com a bateria
Coloque tanto o interruptor
principal quanto o interruptor
LIGA/DESLIGA da BATERIA
na posição LIGADO

Verifique que todos os 4
indicadores de status de
faixa acendam.

Assegure-se que o
indicador de NÍVEL DE
CARGA fique verde
2138100300L41 1705RevA19
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9.3 Digitalização e apagamento
das placas de fósforo
Digitalize e apague uma placa de fósforo em uma
operação da seguinte forma.
–– Posicione o cartucho de maneira que o lado
do tubo esteja voltado para baixo e a dobradiça esteja afastada de você.
–– Abra o cartucho e segure as abas de guia do
protetor para placa para levantar o protetor
para placa e a placa de fósforo que contém.
Aperte as abas de guia entre o polegar e o
indicador para evitar que a placa de fósforo
deslize para fora do protetor para placa.
Minimizando a exposição à luz ambiente, leve
a placa até a entrada do ScanX com o lado
sensível (frente) da placa de fósforo voltado
para o ScanX.

PT

–– Conforme apresentado a seguir, posicione
o protetor para placa contendo a placa de
fósforo contra superfície da entrada curva e
segure-a nivelada com a entrada do scanner.
Um protetor para placa contendo uma placa
de fósforo exposta de menos de 14 polegadas pode ser centralizado na entrada do
scanner, assegurando que esteja alinhado.

Protetor para placa de
fósforo

–– Nesse ponto, as quatro luzes de faixa ficam
amarelas, indicando que a placa de fósforo foi
detectada e que o scanner está transportando
a placa.
–– Observe que um brilho vermelho emana da
abertura de saída do scanner.
–– Repita as etapas para processar placas de
fósforo adicionais conforme necessário. Outra
placa de fósforo pode ser colocada no ScanX
quando as quatro luzes indicadoras de faixa
ficarem verdes.
–– Observe que a placa de fósforo digitalizada
saia pelo arco do scanner. Como o modo de
operação padrão do ScanX é com o modo de
apagamento habilitado (o LED indicador azul
abaixo do interruptor de APAGAMENTO fica
aceso ou piscando), a placa de fósforo está
apagada e pronta para ser reutilizada com uma
nova imagem.

–– Retire a placa de fósforo processada (digitalizada e apagada) para a reutilização ou o armazenamento. Assegure-se de não arranhar
a superfície sensível nem marcar as bordas ao
retirar a placa da saída do scanner.

Placa de
fósforo

20

–– Deslize suavemente o conjunto da placa de
fósforo com o protetor para dentro da abertura de digitalização até que o protetor fique
parado com ambas as abas de guia apoiadas
no anel de entrada, o que auxilia mais no alinhamento.

–– Observe que todos os indicadores de status de
transporte fiquem verdes e que o brilho vermelho da abertura de saída apague após a saída
da última placa de fósforo.

Placa de
fósforo

Abas de guia
do protetor
para placa
de fósforo

ATENÇÃO
Evite danos ao mecanismo de transporte
do ScanX, assegurando que o protetor
da placa não seja puxado para dentro
do mecanismo juntamente com a placa
de fósforo.

Anel de
entrada do
scanner

–– Visualize e salve a imagem utilizando as funções do software de aquisição de imagens autorizado fornecido pelo usuário.
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ATENÇÃO
As placas de fósforo não serão apagadas
após a digitalização se o ScanX for operado
com o apagamento desabilitado. Novas
imagens sempre apagam as placas de
fósforo antes da exposição ao raio X.

2

Pressione o interruptor
de APAGAMENTO para
desabilitar o modo de
apagamento.

9.4 Digitalização das placas de
fósforo sem apagamento
O ScanX pode ser operado com a função de apagamento em linha desligada. Quando o modo de
apagamento está desabilitado, o ScanX digitaliza
da mesma forma que quando o apagamento está
habilitado, mas as placas de fósforo não são apagadas após a digitalização. Digitalize uma placa de
fósforo sem apagar a imagem seguindo os procedimentos a seguir.
–– Ative o scanner, seguindo os procedimentos
do parágrafo 9.2.
ATENÇÃO
Sempre verifique que o modo de apagamento esteja desabilitado após a
ativação. O ScanX volta para o último
modo utilizado antes do desligamento.
–– Se necessário, desabilite o modo de apagamento, pressionando a interruptor de APAGAMENTO localizado no teclado de membrana.
–– Verifique que o LED indicador azul localizado
abaixo do interruptor de APAGAMENTO esteja
apagado, indicando que a função de apagamento está desligada. A placa de fósforo não
será apagada após a digitalização.
–– Insira a placa de fósforo a ser digitalizada dentro
do ScanX, seguindo os procedimentos de digitalização e apagamento das placas de fósforo
fornecidos no parágrafo 9.3.

3
Verifique que o indicador
de APAGAMENTO esteja
apagado

Desativação do apagamento

9.5 Modo de apagamento somente
O ScanX pode ser utilizado apenas para apagar
placas de fósforo. Para isso, simplesmente selecione a opção Apagar (em vez de Digitalizar) a
partir do software de aquisição de imagens autorizado instalado ao ativar o ScanX. Durante o
modo de apagamento somente, apenas o apagamento em linha é ativado. A placa de fósforo
é transportada pelo ScanX como em uma digitalização normal, mas não é digitalizada. Nenhuma
imagem é adquirida e a placa de fósforo é apagada e fica pronta para a reutilização conforme
necessário. Assegure-se de que o modo de apagamento esteja habilitado (LIGADO). Consulte o
Método nº 1 do parágrafo 9.2 sobre apagamento das placas de fósforo.
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ATENÇÃO
Nunca desligue o sistema durante
uma sessão de digitalização.

1

Mantenha o interruptor de
PRONTO pressionado
(2 segundos) para colocar o
ScanX em Espera.

9.6 Desligamento do ScanX

PT

A alimentação da bateria dos modelos do
ScanX que operem com a bateria integrada
deve ser desligada quando não for ser utilizada
por períodos prolongados. Os modelos do
ScanX que operem com energia elétrica foram
projetados para que sejam deixados continuamente ligados durante o dia de atividade. No
final do dia, ou sempre que desejado, desligue
o sistema conforme apresentado à direita e as
seguintes etapas:
–– Coloque o ScanX em modo de Espera, mantendo o interruptor de PRONTO do teclado
de membrana pressionado (aproximadamente
2 segundos), até o LED verde acima do interruptor de PRONTO apagar.
–– Verifique que o indicador de PRONTO apague.
–– Retire a alimentação do ScanX, realizando
uma das etapas a seguir, dependendo da
alimentação utilizada.
a.	 Ao operar com a bateria, coloque o
interruptor LIGA/DESLIGA da BATERIA
na posição DESLIGADO (posição levantada). Verifique que o indicador de NÍVEL
DE CARGA apague.
b.	 Ao operar com energia elétrica, coloque o interruptor principal na posição
DESLIGADO (0).
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2
Verifique que
o indicador de
PRONTO apague.

3a
Ao operar com a bateria
Coloque o interruptor LIGA/
DESLIGA da BATERIA na posição
DESLIGADO

Verifique que o indicador
de NÍVEL DE CARGA
apague
ou

3b
Ao operar com energia elétrica
Coloque o interruptor principal
(I/0) na posição DESLIGADO (0).
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10 Dicas de procedimento para operadores e técnicos
10.1 Falhas da unidade
Qualquer conserto além da manutenção de rotina deve ser realizado apenas por pessoal adequadamente qualificado ou por um dos nossos técnicos.
Antes trabalhar no dispositivo, ou em caso de perigo, desconecte-o da rede elétrica (por
exemplo, desconecte da tomada elétrica).
Falha
1. Não há alimentação./A luz verde do
interruptor de membrana está apagada.

Causa provável

Ação corretiva

Bateria descarregada.

ii Verifique o NÍVEL DE CARGA e carregue
a bateria conforme necessário.

Não está conectado.

ii Verifique que o cabo de alimentação
esteja firmemente conectado.

Não há energia na tomada elé- ii Assegure-se de que a tomada esteja
trica.
aterrada e energizada.
Fusível da bateria queimado
ou não instalado.

ii Assegure-se de que o fusível esteja
instalado.

Assegure-se de que o fusível
esteja instalado.

ii Assegure-se de que o interruptor principal esteja na posição LIGADO.

Falha na fonte de alimentação. ii Ligue para o revendedor autorizado.
2. O indicador verde,
azul ou amarelo não
acende.

Luz ou circuito com defeito.

ii Ligue para o revendedor autorizado.

3. O software de aqui- Sistema computacional inade- ii Verifique os requisitos do sistema comsição de imagens não quado.
putacional (Apêndice A).
reconhece o ScanX
Assegure-se de que o fusível ii Verifique que o interruptor de PRONquando selecionado.
esteja instalado.
TO esteja na posição LIGADO e que o
indicador verde esteja aceso.
O cabo do computador está
solto ou com defeito.

ii Reconecte o cabo. Verifique se está
firme. Substitua-o se necessário.

O computador não reconhece ii Verifique que o programa de configuraque o ScanX está conectado.
ção esteja corretamente instalado

4. A placa de fósforo
não é corretamente
digitalizada.

Problema no hardware do
ScanX.

ii Ligue para o revendedor autorizado.

O CD do driver do ScanX não
executa.

ii Verifique que o programa de configuração esteja corretamente instalado.

A placa de fósforo não foi em- ii Verifique as abas do protetor para placa
purrada suficientemente para
e coloque a placa de fósforo totalmente
dentro no ScanX.
dentro do ScanX.
Desgaste na correia de transporte ou no acionamento da
correia.

ii Substitua a correia de transporte ou o
acionamento da correia com defeito.
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10.2 Radiografia ruim
Falha

Causa provável

Ação corretiva

5. Nenhuma imagem Placa de fósforo colocada ao ii Rapidamente recoloque a placa de fósforo com o lado impresso para fora. Se o
vista após a digitali- contrário (lado impresso voltaresultado for uma imagem com qualidade
zação.
do para o ScanX).
abaixo do normal, faça uma nova imagem.
A placa de fósforo foi apagada ii Coloque as placas de fósforo do cartucho
no scanner imediatamente e com rapidez.
(exposta à luz) antes da digitalização.

6. A imagem está
muito escura.

Falha do hardware.

ii Ligue para o revendedor autorizado.

Falha na fonte de raio X ou
baixa exposição.

ii Ligue para o revendedor autorizado.

A placa de fósforo foi excessi- ii Utilize o software para ajustar o brilho. Se
não for possível, faça uma nova imagem
vamente exposta
com a exposição adequada (menor) e
uma placa de fósforo recém apagada.
ii Assegure-se de que as telas intensificadoras tenham sido retiradas.

7. A imagem aparece A placa de fósforo foi colocatorta no monitor.
da torta.

ii Ao inserir a placa de fósforo na abertura
de entrada, assegure-se de sentir resistência da escova de selo, alinhe a placa
de fósforo e empurre para baixo uniformemente na borda superior da placa.

Desgaste na correia de transporte ou no acionamento da
correia.

ii Verifique as abas do protetor para placa.
ii Substitua a correia de transporte ou o
acionamento da correia com defeito.
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8. A imagem contém A placa de fósforo não foi
fantasmas ou somcompletamente apagada anbras.
tes do uso.

ii Assegure-se de que o ScanX esteja operando com ambas as tiras de apagamento
ligadas (o LED indicador azul abaixo do interruptor de APAGAMENTO está piscando).

A placa de fósforo de imagem foi ii Não armazene as placas de fósforo nos
exposta com o lado de trás volcartuchos por mais de 24 horas.
tado para a cabeçote do tubo.
Placa de fósforo armazenada ii Selecione um modo de digitalização
adequado.
no cartucho por tempo demais.
Apagamento parcial da imagem devido a exposição à luz
durante o manuseio da placa
de fósforo

9. A imagem apresenta artefatos ou
linhas brancas ou
pretas.
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ii Não deixe as placas de fósforo expostas em
áreas bem iluminadas. Transfira as placas
de fósforo dos cartuchos protetores para o
ScanX até uma hora após a exposição.
ii Assegure-se de que a luz vermelha de apagamento emane de ambos os lados do anel.

A superfície da placa de fósfo- ii Limpe a placa de fósforo com lenços de
ro não está limpa e tem sujeilimpeza IP.
ra, manchas ou arranhões.
O mecanismo de transporte de ii Assegure-se de manusear as placas de
fósforo adequadamente.
placas de fósforo no ScanX
contém uma obstrução, detri- ii Não reutilize uma placa de fósforo se
estiver arranhada ou manchada.
tos ou poeira.
ii Limpe o mecanismo de transporte utilizando uma folha de limpeza do ScanX
2138100300L41 1705RevA
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11 Manutenção
11.1 Manutenção geral
ATENÇÃO
Não pulverize solventes nem líquidos
diretamente no scanner.
Limpeza do ScanX
Desligue o ScanX, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte o cabo de
conexão ao computador do ScanX antes da limpeza. Limpe as superfícies externas com uma
toalha de papel macia umedecida com uma solução desinfetante ou um produto de limpeza
doméstica não abrasivo. Tenha cuidado para não
permitir que nenhum solvente ESCORRA OU
PINGUE dentro do ScanX, o que poderia causar
danos ao dispositivo. Permita que seque naturalmente antes de voltar a conectar e ligar.
Limpeza do mecanismo de transporte de
placas de fósforo
Ao longo do tempo, pequenos detritos e poeira
podem se acumular no mecanismo de transporte
de placas de fósforo, causando a perda de qualidade da imagem e possíveis danos às placas. Para
garantir o desempenho ideal do ScanX, o transporte de placas de fósforo deve ser limpo pelo menos
uma vez por semana, utilizando sempre uma folha
de limpeza do ScanX nova. Folhas de amostra são
incluídas com o ScanX e folhas adicionais podem
ser compradas do seu revendedor.

Placas de fósforo
As placas de fósforo são sujeitas a desgaste no
lado preto durante o manuseio e uso normais.
Elas podem parecer arranhadas, enquanto o lado
sensível azul ou branco continua relativamente
“liso”. Essa aparência arranhada no lado predo
não tem absolutamente nenhum efeito na qualidade da imagem e é esperada em condições
normais. Se o lado do fósforo ficar arranhado,
assegure-se de que as placas estejam sendo
corretamente manuseadas e que não estejam
sendo arrastadas da área da bandeja do ScanX
ou em outras superfícies que poderiam causar
arranhões nas placas. Assegure-se de rever as
informações de Cuidado e preparação de placas
de fósforo fornecidas na Seção 8 deste manual.

11.2 Manutenção programada
Como todos os produtos de precisão, o ScanX
exige certa quantidade de cuidado com um cronograma regular. Um programa de manutenção
bem organizado ajuda na operação confiável do
equipamento e reduz os problemas ao mínimo.
Verificações de rotina ajudam a detectar desgaste em geral e as peças de reposição muitas
vezes podem ser obtidas antes que ocorra
algum problema. A aderência ao cronograma
de manutenção garantirá que o sistema de
aquisição de imagens digitais ScanX continue
a ter o melhor desempenho sem interrupções
do serviço.
Com esse entendimento, estabelecemos três
kits básicos de manutenção que ajudam a
garantir a operação contínua do sistema de
aquisição de imagens digitais ScanX. Os kits
e os códigos associados, juntamente com o
cronograma de manutenção recomendado são
apresentados abaixo.

ATENÇÃO
Qualquer manutenção que exija acesso à parte interna do ScanX deve ser realizada apenas por um técnico do revendedor autorizado com treinamento adequado.
Requisito de manutenção

Kit

Código

Substituição da escova de 1 ano
poeira/detritos no conjunto
do anel de entrada

Cronograma

Escova de limpeza, pacote com 10

2138100032

Substituição de quatro 4 anos
conjuntos de acionamento
da correia de transporte

Conjunto de acionamento da correia 2138100108
de transporte, jogo de 4

Substituição do fusível da Conforme ne- Fusível, pacote com 2
bateria de ação lenta de cessário
5 A, 250 Vca, 3 AG.

2138100111
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12.1 Requisitos do sistema computacional
O ScanX deve ser conectado a um sistema computacional compatível fornecido pelo cliente.
Além disso, o software de gerenciamento de aquisição de imagens autorizado de um terceiro,
comprado do revendedor ou de outra empresa, deve estar instalado no computador para a
operação do ScanX.
A operação sem problemas do hardware e software pode ser afetada pela incompatibilidade
de elementos específicos do hardware e software nas instalações do cliente, apesar do cumprimento dos requisitos do sistema. Se sistemas adicionais estiverem conectados ao computador, observe que isso poderá alterar os requisitos do sistema. Observe os requisitos do sistema para todos os sistemas conectados.
Componentes exigidos do sistema computacional
Os requisitos mínimos para o sistema computacional, computador e monitor, necessários para a
operação do ScanX são apresentados a seguir.
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise ou Ultimate com Service Pack 1
para processador Intel de 32 bits ou Intel de 64 bits extended (x64);
Microsoft Windows 8.1 Professional ou Enterprise para processador Intel de
64 bits extended (x64); ou
Microsoft Windows 10 Professional ou Enterprise para processador Intel de 64
bits extended (x64).
CPU/velocidade
Pentium 4 de 1,4 GHz ou mais rápido exigido. Celeron e Duron não compatíveis. Intel CORE2 de 3,0 GHz recomendado.
Porta USB/versão USB 2.0 ou posterior
Disco rígido
Pelo menos 10 GB de espaço livre necessários para a instalação do software.
Pelo menos 200 MB de espaço livre necessários para o início da digitalização.
500 GB recomendado.
RAM do sistema 1 GB exigido. 2 GB recomendados.
Gerenciamento
VistaEasy e ScanX View fornecidos ou outro compatível de terceiro autorizado
de imagens
Software
Software (não incluído com o produto)
Unidade óptica
Dispositivo capaz de ler um CD-ROM exigido
Sistema operacional

PT

Componentes recomendados
Os itens abaixo são componentes recomendados (mas não exigidos) para o sistema computacional
para ajudar na operação do ScanX.
Monitor
Periféricos

26

SVGA de 24 pol., resolução de 1280 x 1024 ou superior, taxa de contraste de
10.000:1, passo de ponto de 0,22 ou superior.
Teclado e mouse padrão
Dispositivo de backup
Estabilizador de voltagem externo
Backup de alimentação elétrica

2138100300L41 1705RevA
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Propriedades do sistema.
Se houver dúvidas quanto à versão do sistema operacional instalada, verifique que cumpra os requisitos necessários na janela de Configurações do sistema apresentada a seguir.
A janela de Configurações do sistema também ser aberta a partido do botão no Painel de controle.
Apenas pressione o botão Início, selecione o Painel de controle e clique no ícone do Sistema.
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