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Radtrak2

Pasywny detektor radonu

Analizuj

Raportuj

Detektor śladowy promieniowania alfa przeznaczony do
długotrwałych pomiarów radonu
•
•
•
•
•
•
•

niezawodny i miarodajny detektor radonu
wyjątkowo duży zakres pomiarowy pozwala na pomiary stężenia radonu od 20 Bq/m3 do
25 000 Bq/m3 w czasie 3 miesięcy
detektor śladowy promieniowania alfa
substancja detekcyjna zamknięta w plastikowej antystatycznej obudowie
cząsteczki radonu wnikają do detektora w wyniku dyfuzji
odczyt wskazań detektora odbywa się w wyniku komputerowej analizy substancji
detekcyjnej (CR39)
wyniki wyrażone w [kBq/m3]
Radtrak2 - Detektor śladowy alfa do długotrwałych pomiarów
Zastosowanie:

Wysokość 20 mm

Budynki mieszkalne/niemieszkalne oraz jako
dozymetr

Zakres pomiarowy w [Bq/m3]:

20 - 25 000 w 3 miesiące

Zakres pomiarowy w [kBq h m-3]:

40-50 000

Standardowy czas pomiaru (w dniach):

60-100

Niepewność pomiaru [%]:

6% dla 400 kBq h m3
(3 miesiące dla 200 Bq/m3)

Typ niepewności:

Jedno odchylenie standardowe (SD)

Typ obudowy:

Zamknięta, z ﬁltrem

Wzór obudowy:

NRPB/SSI (czarna)

Właściwości antystatyczne:

Obudowa przewodząca

Substancja detekcyjna:

CR39/PADC

Czułość [tory cm kBq h m ]:
-2

-1

-1

3

2,2

Średnie tło [kBq h m-3]:

5

Odchylenie od tła [kBq h m-3]:

8

Średnica [mm]:

58 (63,5 z zaczepem)

Wysokość [mm]:

20 (23 z zaczepem)
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producentem detektorów promieniowania i oferentem usług w zakresie pomiarów
stężeń radonu. Nasze akredytowane laboratorium spełnia standardy SSM (Szwedzki
Instytut Ochrony Radiologicznej), HPA (Agencja Ochrony Zdrowia, Wielka Brytania)
oraz SWEDAC (Szwedzka Komisja Akredytacji i Oceny Zgodności). Wybierając nasze
laboratorium masz pewność wysokiej jakości oraz zgodności otrzymanych wyników
pomiarowych.

LANDAUER NORDIC
Laboratorium LANDAUER Nordic jest
akredytowane (nr 1489) przez Szwedzką
Komisję Akredytacji i Oceny Zgodności
(SWEDAC) do przeprowadzania
pomiarów radonu w budynkach przy
użyciu detektorów pasywnych.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
EX-POLON
ul. Podleśna 81a, 05-552 Łazy k. Warszawy
Tel.: +48 66 82 26 266
Fax: +48 22 25 14 183
www.ex-polon.pl

Światowy lider w
dziedzinie promieniowania
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