
	 Professional	X-ray	–
       made for better education

Novo aparelho de raios X PHYWE XR 4.0 expert unit –
líder em qualidade, tecnologia, inovação e design

Física dos raios X

Análise estrutural de raios X

Radiografia

Tomografia computadorizada



O PHYWE XR 4.0 expert unit foi desenvol-
vido em colaboração com:

No séc. XXI, esta descoberta constitui uma das 
bases do ensino das ciências da natureza, da 
medicina e da tecnologia, bem como da  
investigação em instituições de ensino em 
todo o mundo.

Röntgen recebe, em 1901, 
pela sua descoberta o 
primeiro prêmio Nobel.

O fascínio da radiação X
 
O novo PHYWE X-ray XR 4.0 abrange todos os temas 
relevantes da física dos raios X e cobre as respectivas 
áreas de formação quer nas escolas ou em estabele-
cimentos de ensino superior. Graças a ampliação dos 
seus kits, a gama de aparelhos XR 4.0 está exatamen-
te adaptada a temas das áreas de física, química, 
biologia, medicina, ciências da terra, ciências dos 
materiais e das engenharias.

A nível mundial, o novo XR 4.0 é excelente na con-
cretização da relação específica entre o preço e o 
rendimento. Além do design novo, moderno e inova-
dor, o XR 4.0 impressiona, sobretudo, pela tecnolo-
gia profissional. Adicionalmente possui, um sistema 
de segurança com patente em trâmite, um software 
de  soluções inovadoras, uma orientação intuitiva do 
utilizador e um vasto pacote de ferramentas – 
Quality made in Germany! 

Legenda:

Biologia Ciências aplicadas

Física Química

Medicina 

Ciências da terra

Engenharias

Em	1895	Wilhelm	C.	Röntgen	descobriu	a	radiação	X	–
Em 2011, a PHYWE dá-lhe uma nova vivência experiencial!

Campo de aplicação

Análises espectrais da radiação x

 x

Análise de minerais e rochas     x

Física dos sólidos x

Difração de raios X x x

Análise de estruturas  x   x

Espectroscopia de raios X x

Análise de materiais   x    x

Ensaio não destrutivo (END)      x 

     x

Dosimetria   x x

Radiologia / radiografia x  x x 

 x  x x  x

Diagnóstico e terapêutica com  
raios X (Radiologia) 

Espectro contínuo e de riscas de  
raios X

Tomografia computadorizada por 
raios X 
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PHYWE é um fornecedor de classe mundial de 
soluções de sistema integrados para as áreas da  
formação técnica no domínio das ciências naturais  
e nos diferentes tipos de estabelecimentos de ensi-
no. As vantagens adicionais para o utilizador advêm 
não só do vasto número de experiências possíveis, 
mas também da opção pela oferta individualizada 
e orientada a uma gama completa de planos curri-
culares. Isso confere finalmente um valor agregado 
mais alto e mais benefícios para os utilizadores.

O PHYWE XR 4.0 foi desenvolvido dentro desta filoso-
fia. O equipamento básico inclui hardware (A), ligado 
ao pacote XR measure 4.0 (B), de maneira a propor-
cionar um controle externo e um registro dos valores 
das medições (C) numa vasta coletânia de experiên-
cias de referência descritas no manual e ainda um 
grande pacote de acessórios (D) e um guia rápido com 
instruções de utilização. Adicionalmente, kits suple-
mentares completam o aparelho básico, adequando-
o aos respectivos campos de utilização.

XRE 4.0 expert Set

 S-Lock – tranqueta de segurança
 3View – a visão leva à perspectiva
 XXL Chamber
 MultiLINK
 Tela TFT retroiluminada de alta resolução
 Tube XChange Technology
 Gaveta de acessórios ou ferramentas
 Mais informações na pág. 7

Experiências de referência

Manual do especialista TESS
  Descrição clara e estruturada das 

experiências com imagens a cores
  Deduções teóricas pormenorizadas e de 

alto nível
  Exemplos de avaliação com medições de 

referência e transferência didática

Acessórios

  Tubo de tungstênio, cabo USB, guia rápido,
 Banco óptico, adaptador, manual de instruções

A B

C D

XRE	4.0	expert	Set	–
uma surpreendente solução de sistemas

XR measure 4.0 Software

  Plug & measure: 
detecção automá- 
tica de aparelhos

  Double Control: 
operação simul- 
tânea, manual e  
por computador

  Mais de 20 idiomas



Tube XChange Technology

  Tubos auto-ajustáveis usando técni-
cas rápidas de substituição

  Proteção contra contato com partes 
quentes

  4 materiais de ânodos para expe-
riências específicas (W, Mo, Cu, Fe)

Painel táctil

  Comando simultâneo manual e 
computadorizado

  Utilização interativa e sugestiva
  Teclas com símbolos auto-explica-

tivos para agilizar a operação

3View – a visão leva à perspectiva

  Excelente visibilidade da área 
experimental

  Parte da frente com janelas de 
grandes dimensões nos 3 lados  
(diagonais: 18”/18”/14”,  
46 cm/46 cm/36 cm)

XXL Chamber

  Muito espaço para a área experimental
  Área experimental com temperatura 

controlada e ventilação interna

Experimente a síntese perfeita de tecnologia inovadora, a 
qualidade comprovada da PHYWE e do seu design moderno. 
As inúmeras e ricas características técnicas de rendimento  
tornam o ato de trabalhar com o PHYWE XR 4.0 algo muito 
especial. Apresentamos-lhe aqui em seguida mais detalhes 
do aparelho. 

XRE	4.0	expert	Set	–
resumo de detalhes
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Tela TFT retroiluminada de alta  
resolução

  480 x 272 pixels 
  16 bits,  65.536 cores
  Retro-iluminação por LEDs
  Representação ótima e dinâmica 

de todos os parâmetros do aparelho 
e valores medidos

Gaveta de acessórios

  todas as ferramentas arrumadas, 
seguras e acessíveis

 Pode ser trancada 

MultiLINK

  Portas de ligação interna e externa
  USB 2.0, N

2
, BNC, XRED, Aux, etc.

  Sem o aborrecimento de „puxar 
cabo“  

  Cabo de maior fluxo

Goniômetro (Não está na foto)

 Calibragem automática
 Protegido contra colisões
  Uso seguro e simples

S-Lock – 
Tranqueta de segurança 

  É um dispositivo que proporciona
a máxima segurança elétrica e 
mecânica 

  Impede a abertura da porta com a 
radiação em funcionamento

  Proporciona segurança máxima
  Patente em trâmite

XXL Chamber

  Muito espaço para a área experimental
  Área experimental com temperatura 

controlada e ventilação interna

Banco óptico com os pilotos

  Simples, posicionamento preciso 
dos componentes ópticos

 Experimentos de radiografia
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XR	4.0	expert	unit	–
kits para todas as aplicações 

O kit básico e os respectivos kits suplementares fazem do XR 4.0 um sistema aplicado universalmente. Os kits no seu 
todo oferecem possibilidades de experimentação e fácil adaptação individual em todas as disciplinas relevantes.  
Assim, pode dispor do pacote de aparelhos que correspondem exatamente às suas necessidades (outros produtos e  
ferramentas a seu pedido ou em www.phywe.com)

Kit básico Componentes principais
(incluindo outros acessórios)

Campos de aplicação Exemplos de aplicação

XRE 4.0 expert set  
Ref.a 09110-88
 

(kit básico)

  XR 4.0 expert unit (aparelho de raios X);

  Tubo de tungstênio (W), 

  XR measure 4.0 software, 

  Banco ótico com os pilotos

  Manual do especialista TESS

 Tela fluorescente

  Cabo USB, cabo de alimentação + adaptador

  Fundamentos e aplicações da radiação X

 Experiências de radiação

 Radiologia

Complete o kit básico com o respectivo kit suplementar consoante o campo de aplicação

Kits de expansão (opcional) Componentes principais
(incluindo outros acessórios)

Campos de aplicação Exemplos de aplicação

XRP 4.0 Física dos sólidos   
Ref.a 09120-88

 Goniômetro, tubo contador GM 

 Monocristal LiF/KBr

 Kit de absorção

 Difractometria 

 Espectroscopia de raios X

  Reflexão de Bragg/Espectro contínuo

  Linhas características

XRC 4.0 Caracterização   
Ref.a 09130-88

 3 tubos de raios X  (Cu, Fe, Mo)

  Goniómetro, tubo contador GM

  Monocristal LiF/KBr

  Espectros de radiação dos materiais de 

ânodos

  Lei de Moseley

  Constante de Rydberg

  Lei de Duane-Hunt

XRS 4.0 Análise de  
estruturas  
Ref.a 09140-88

 Goniômetro, tubo contador GM

  Monocristais LiF/KBr/NaCl

 Suporte de cristal

 Amostras em pó

  Exames estruturais

  Registros de Laue

  Registros de Debye-Scherrer

 Análises

XRM 4.0 Análise de  
materiais   
Ref.a 09160-88
(disponível a partir de 2012)

 Goniômetro

 Detector de energia de raios X

 Analisador multicanal

 Conjuntos de amostras

 Espectroscopia fotoeletrônica de raios X

  Ensaios não destrutivos (END)

 Efeito Compton

  Experiências com energia dispersiva

XRI 4.0 Radiografia  
Ref.a 09150-88

(disponível a partir de 2012)

 Câmera

 Objeto irradiado

 Carregador de modelos

 Modelo de implante

  Fundamentos da holografia de raios X

 Radiografia

 Radiologia

  Ensaio não destrutivo (END)

XRD 4.0 Dosimetria e
lesão por radiação
Ref.a 09170-88

 Condensador de placas

 Fonte de alimentação de 600 V

 Amplificador de medição de corrente contínua

 Câmera

 Dosimetria

 Degradação

 Dano

  Ionização do ar

XRCT 4.0 Tomografia 
computadorizada
Ref.a 09180-88
(disponível a partir de 2012)

 Sensor de radiografia digital direta

  Unidade de rotação, rotação vertical

  Pacote de software de tomografia 

computadorizada

  Reconstrução tridimensional

  Esquemas em corte na respectiva posição

  Imagiologia direta digital

XRW 4.0 Wireless  
Demonstration
Ref.a 09115-88

 Visor digital de grandes dimensões

  Cobra4 Display-Connect

  Emissores e receptores, etc.

  Experiências de demonstração 

(operação sem computador)

  Representação destacada dos valores 

medidos e dos parâmetros
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Detalhes e dados técnicos

O volume de entrega do kit XRE 4.0 expert contém:

  XR 4.0 expert unit 
  Tubo de tungstênio XR 4.0 
  XR measure 4.0 software
  Manual do especialista TESS „Experiências com radiação X“  
  Cabo USB 
  Cabo de alimentação com adaptador
  Banco óptico com os pilotos
  Guia rápido
 Instruções
 Tela luminescente

Aparelho básico XR 4.0 expert unit

  Aparelho básico comandado por microprocessador com uma monito-

ração central de segurança e 2 circuitos de monitoração independentes, 

S-lock (patente em trâmite)

 Podem ser usados 4 tubos de raios X visíveis em serviço (Fe, Cu, Mo, W) 

  Vidros de acrílico reforçados a chumbo para blindagem de raios X, 

inquebrável

 Visor integrado para representação dos valores medidos e de parâmetros

   do aparelho

 Visor gráfico TFT 480 x 272 pixels 

  65.536 cores (16 bits) com iluminação por LEDs backlit

  Interface Display-Connect para uma visualização digital de grandes 

dimensões

  Acesso à área experimental durante funcionamento através da calha 

técnica

  Linha de LEDs integrada para iluminação do interior

  Painel de conectores para facilitar o cabeamento

 Alto-falante com o tubo contador de Geiger-Müller

 Gaveta com possibilidade de ser trancada

  Alta tensão 0,0...35,0 kV, corrente de emissão 0,0...1,0 mA

  Medidor de taxa (tensão do tubo contador): 100 … 600 V

  Tempo de contagem: 0,5...100 s

 Tempo de exposição: 0...100  min

  Caixa LxAxP (mm): 682 x 620 x 450

 Área experimental LxAxP (mm): 440 x 345 x 354

  Ligação: 110/240 V~, 50/60 Hz

 Consumo de energia: 200 VA

  Peso: 55 kg

  Comando por computador através de USB 2.0

  Aux: tomada multipolar (de 15 pólos)

  USB 2.0: tomada para ligar câmeras digitais, etc.

  máx. 600 V: 2 tomadas x 4 mm

por ex. para carregar placas de condensador (09057-05) para  

experiências de dosimetria

 Tubo GM: conector BNC para tubo contador de Geiger-Müller tipo B  

   (09005-00)

  Motor: tomada para ligar um motor, por ex. roda de filtro

 Goniômetro: tomada de ligação para o Goniômetro (09057-10)

  N2: para introdução de gás inerte ou ligação a uma bomba de vácuo

  Intervalo da temperatura de funcionamento 5 °C ... 40 °C, tip. 25 °C

 Umidade relativa do ar: < 70 %

Ligações no aparelho

  PC: para o computador de comando através do Measure (tomada USB 2.0)

  Service: PC para atualizar as configurações do aparelho e para 

diagnóstico (apenas para técnicos autorizados)

  Display: para ligação do adaptador RF Display-Connect (12623-88). 

Serve para a representação dos valores medidos atuais e parâmetros do 

aparelho através do visor de grandes dimensões (07157-93).

  USB 2.0: tomada para ligar a câmeras digitais etc.

  N2: para introdução de gás inerte ou ligação a uma bomba de vácuo

  X RED: para ligação do detetor de energia de raios X (09058-30) ao 

analisador multicanal (13727-99)

 Goniômetro:

o amplitude do passo angular: 0,1...10° 

o velocidade: 0,5...100,0 s/passo  

o área de rotação da amostra: 0...360° 

o área de rotação do tubo contador: -30°...+170° 

o comando por computador através da tomada SubD

Certificações, homologações, disposições legais

Diretiva „Compatibilidade eletromagnética“  2004/108/EG /  

DIN EN 61326-1: 2006-10

Emissão de interferências: classe A 

Reg TP 322 TE 01: 1998-01

Recomendação técnica para utilização da lei da CEM relativa a meios 

didáticos (electromagnetic compatibility)

Diretiva „Baixa tensão“ 2006/95/EG / 

DIN EN 61010 -1: 2010

Teste dinâmico da resistência do invólucro (especialmente dos vidros)

DIN EN 61010 -1: 2010 § 8

Patente em trâmite    10 2011 053 540.3

Modelo de utilidade  1809237, HABM

PHYWE está certificado segundo a norma DIN EN ISO 9001:2008
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      XR 4.0	 Serviço	PHYWE	de	primeira		–

aconselhamento, encomendas e informações em todo o mundo

www.phywe.com

Alemanha

Aconselhamento:0800 567126-3*
Encomendas: 0800 567126-1*
para encomendas:0800 567126-2*
info@phywe.de

AMÉRICAS

T. +49 (0) 551 604-119 
F. +49 (0) 551 604-115 
america@phywe.com

EUROPA ORIENTAL

T. +49 (0) 551 604-137 
F. +49 (0) 551 604-115 
oe@phywe.com

ÁFRICA

T. +49 (0) 551 604-323 
F. +49 (0) 551 604-328 
africa@phywe.com

MÉDIO ORIENTE 

T. +49 (0) 551 604-222 
F. +49 (0) 551 604-115 
nmo@phywe.com

EUROPA

T. +49 (0) 551 604-231 
F. +49 (0) 551 604-115 
we@phywe.com

ÁSIA-PACÍFICO

T. +49 (0) 551 604-245 
F. +49 (0) 551 604-115 
asia@phywe.com

O seu parceiro certificado

PHYWE XR 4.0:

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Breite 10

37079 Göttingen/Alemanha

T. +49 (0) 551 604 - 0

F. +49 (0) 551 604 - 107

info@phywe.com

www.phywe.com

Sede, R & D, produção
Göttingen - Alemanha

Procura um parceiro PHYWE XR 4.0 local certificado?
Contacte a nossa equipe de vendas na sua região. 
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