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CSOMAGÁTVIZSGÁLÁS KÉT NÉZETBEN 
A Smiths Heimann kompakt méretben is nagyszerű funkciókat kínál 
 
 
Sajtóközlemény 
 
 
Budapest, 2013. október 10. – A Smiths Heimann biztonságtechnikai 
nagyvállalat jelentős fejlesztéseket hajtott végre a legsikeresebb 
típuscsaládjánál, a HI-SCAN 6040i-nél. A most bemutatott kompakt méretű 
röntgenberendezés olyan képességekkel rendelkezik, amelyek ebben a méret- 
és árkategóriában egyedülállóvá teszik a piacon. 
 
A terrorizmus állandóan változó és egyre kifinomultabb elkövetési módszerei miatt 
folyamatosan szigorodnak az átvizsgáló és átvilágító eszközök felderítő 
képességével szemben támasztott követelmények. A Smiths Heimann ennek 
szellemében fejlesztette ki a 60x40-es méretkategória két röntgengenerátoros, azaz 
kétnézetes változatát, a HI-SCAN 6040-2is-t. 
 
„Ez a csomagröntgen a teljesítmény és a méret tökéletes kombinációja.” – nyilatkozta 
Zagroczky Ágnes, a Z&Z Kft ügyvezető igazgatója. „A gép a lehető legkisebb 
méretben kínálja a jelenleg elérhető legfejlettebb biztonságtechnikát: a kompakt 
készülék alig 850 kilogramm, mobil, gyorsan üzembe helyezhető, és a kétnézetes 
röntgenfelvételeit pedig dupla monitoron lehet kielemezni.” 
 
A Smiths Heimann fejlesztőinek nem volt újdonság a feladat, hiszen már több éve 
gyártanak kétnézetes röntgenberendezéseket a nagyobb méretkategóriákban. Az új 
kompakt átvizsgáló készülék magában hordozza az alaptípus minden előnyét: a kis 
helyigény mellett a megbízhatóságot, a rendkívül alacsony szerviz igényt, és nem 
utolsó sorban a konkurenciát messze megelőző formatervezést is. 
 
A most bemutatott HI-SCAN 6040-2is egyedülálló képessége, hogy egy időben két 
különböző irányból készít röntgenfelvételt. A kétnézetes átvilágítási technológia 
segítségével így különböző látószögekből lehet megvizsgálni egy csomag vagy táska 
tartalmát. A módszerrel a veszélyes vagy tiltott tárgyak felismerése és 
beazonosítása, illetve maga az átvizsgálási folyamat is sokkal gyorsabban és 
alaposabban történhet már a kompakt méretű röntgenberendezések kategóriájában. 
 
Az alaptípust, a HI-SCAN 6040i-t, illetve a speciális detektorral szerelt 
nagyfelbontású változatát jelentős mennyiségben gyártották és gyártják jelenleg is a 
cég németországi üzemében. A piac legnépszerűbb standard készülékét 
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közintézmények, kormányzati objektumok, bíróságok és büntetés-végrehajtási 
intézetek, a nagyfelbontású változatát pedig repülőterek részesítik előnyben. 
 
Az új HI-SCAN 6040-2is főbb technikai jellemzői: 

• Kétnézetes képmegjelenítés 
• Optimalizált színkép az új röntgengenerátornak köszönhetően 
• Új HiTraX II elektronika széleskörű szolgáltatásokkal 
• Áthatolás acélon (jellemző): 37 mm 
• Felbontás (huzalérzékelés): 41 AWG (0,07 mm) 
• Röntgenfeszültség: 160 kV  

 
A HI-SCAN 6040i kétnézetes változata standard és nagyfelbontású (XADA 
detektoros) kivitelben is elérhető. További információt a Z&Z Biztonságtechnika Kft-
ről, a forgalmazott termékekről és megoldásokról a www.zandz.hu weboldalon talál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Z&Z Biztonságtechnika Kft-ről röviden: 
A speciális biztonsági berendezések forgalmazásával, telepítésével és biztonságtechnikai 
szaktanácsadással foglalkozó Z&Z Biztonságtechnika Kft. a hazai biztonságtechnikai piac egyik 
legjelentősebb szereplője. A 100%-ban magyar tulajdonú társaság 1994 óta kizárólagos forgalmazója 
a világ élvonalához tartozó Smiths Detection (korábban Smiths Heimann) átvizsgáló 
röntgenberendezéseinek és vezető forgalmazója a CEIA S.p.A. fémdetektáló készülékeinek. Emellett 
számos más piacvezető termékeit is forgalmazza, úgymint a belga ICM hordozható röntgen 
berendezéseit, vagy az angol AIGIS Inc. robbanás elleni védelmi eszközeit. A NATO beszállítói 
minősítéssel is rendelkező Z&Z ügyfelei között a kiemelten védett állami- és közintézmények, valamint 
multinacionális vállalatok is megtalálhatóak. Ezeken túl még bíróságok, büntetés végrehajtási 
intézetek, a Belügyminisztérium és a BRFK különböző intézményei, a legnagyobb bankok és 
pénzintézetek, valamint a Budapest Airport is a Z&Z által forgalmazott és üzembe helyezett 
legmodernebb berendezésekkel válaszol a XXI. század biztonsági kihívásaira a személy- és 
csomagátvilágítás, illetve a veszélyes anyag felderítés területén. 


