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A solução no campo dos ensaios não destrutivos que há mais de 

20 anos permite uma rápida e eficaz inspeção de raios X. 



Exemplo de visão 
em caso de 
posicionamento 
incorreto de 
componentes

SCANER NTD
INSPEÇÃO DE RAIOS X

COMPACTO E 
FÁCIL DE USAR

Exemplo de visão 
em caso de 
posicionamento 
correto de 
componentes.



APLICAÇÕES TIPICAS
} Identificação de anomalias do produto
} Inspeção no setor alimentício para verificação de defeitos ou

presença de corpos estranhos (material contaminante como
metal, grama, pedras, etc.)

} Testes para o correto enchimento dos recipientes (ex: caixas
de chocolates)

} Verificação do posicionamento correto dos componentes
} NDT (Teste Não Destrutivo) de itens de liga leve

NDT SCANNER é um sistema automático de 
inspeção por raios X projetado para detectar 
objetos estranhos e diferentes tipos de defeitos 
nos itens examinados.
Os produtos a serem inspecionados podem ser 
de diferentes formas e tamanhos. Uma esteira 
transportadora, que pode ser integrada às 
linhas de produção existentes, move 
automaticamente o item a ser inspecionado 
para dentro do equipamento. O sistema 
apresenta soluções avançadas de hardware e 
software, juntamente com uma mecânica 
simples e adaptável, resultado da longa 
experiência de Gilardoni na área de raios-X.
NDT SCANNER, com seu design preciso e 
blindagem redundante, pode ser instalado em 
ambientes industriais padrão sem maiores 
precauções contra vazamento de raios X.

VELOCIDADE DE INSPEÇÃO
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA
CONTROLES EM LINHA

NDT
SCANNER
HP1 - HP2
INSPEÇÃO DE RAIOS X



} Controle de alarme
} Gerenciamento do gerador de raios X
} Monitoramento do detetor de raios X
} Ajuste automático do sensor

O NDT SCANNER possui a plataforma de hardware de última 
geração que é extremamente fácil de usar graças à interface 
de usuário simplificada.

Os objetos testados são exibidos em monitores LCD de 24" 
de alta resolução.

INTERFACE DE USUÁRIO
O operador controla todas as funções da máquina usando 
botões gráficos codificados por objeto no monitor.
Parâmetros predefinidos e alertas digitais tornam as funções de 
controle de rotina do sistema extremamente simples e intuitivas.

METAIS:

Uma paleta de configurações de minimizar 
permite uma área de visualização maior

Coberta do motor de alumínio
Resistência elétrica

Caixa de chocolates Roda de queijo.

Solas de sapatos Sapatos

Colete anti-balas 
cerâmico.

Tubo de plástico com 
isolamento e ferro

ALIMENTAÇÃO:

BORRACHA E COURO:

VÁRIOS:

Exemplo do NDT SCANNER controlando a qualidade de um queijo

SOFTWARE DE CONTROLO
Software especializado para um diagnóstico 
completo do sistema com as seguintes funções:

Ânodo de 
magnésio de 
núcleo de aço.
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Vista lateralVista frontal
Medidas em mm

DESCRIÇÃO HP2 HP1

Itens de inspeção típicos Calçado, queijo, metais de liga leve e 
outros materiais (plástico, borracha…)

450 x 450 x a 250 mm 600 x 300 x a 200 mm 

Modo de exibição do produto Scanner contínuo

Velocidade máxima da correia  40 cm/seg.

Sistema de Raios-X GILARDONI AION

Potência monobloco 160 Kv - 3 mA - 500 Watt 100 Kv - 2 mA - 200 Watt

Largura do Sensor 614 mm 410 mm

Número de pixel 1536 1026

Resolução de digitalização 0,4 mm

Processamento de dados PC de última geração

Interface do operador Monitor LCD 24”

Fonte de alimentação 2P+E / 230 V, 50 Hz

Potência máxima necessária 3 kW

Comprimento 3380 mm 2880 mm

Largura 1002 mm 822 mm

Altura 1596 mm 1541 mm

Peso 1100 kg 900 kg

Peso máximo do item a ser inspecionado 50 Kg 30 Kg

Vista lateralVista frontal
Medidas em mm

SCANER HP1

SCANER HP2
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} AUTOMOTIVO
} COMIDA
} BORRACHA E PLÁSTICO
} VESTUÁRIO E CALÇADO
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APLICAÇÕES
Para uso em vários setores



GILARDONI S.p.A. a Socio Unico
Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) Italy +39 0341 705.111 
cnd@gilardoni.it     gx@gilardoni.it     www.gilardoni.it

RESEARCH LABORATORIES RECOGNIZED “HIGHLY QUALIFIED” 
WITH DECREE D.M. 9.10.1985 - L. 46/82 ART.4 - COMPANY CERTIFIED ISO 9001 ISO 13485
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EXPERIÊNCIA E 
CONHECIMENTO

Mais de 70 anos de experiência 
na indústria de raios X. Milhares 
de sistemas de raios X instalados 

em todo o mundo.

MATERIAIS DE ALTA 
QUALIDADE

Pesquisa e desenvolvimento de 
soluções técnicas inovadoras que 
garantem alto desempenho, baixa 

manutenção e confiabilidade 
a longo prazo.

LONGA VIDA ÚTIL DO 
INVESTIMENTO

Confiabilidade, experiência e a 
oportunidade de nossos técnicos 

altamente especializados 
realizarem a manutenção 

preventiva garantem a durabilidade 
dos sistemas Gilardoni.

PORQUÊ ESCOLHER 
A GILARDONI?




