
• Багатоцільові вимірювання (поверхневе радіоактивне забруднення,
пошуковий режим, дозиметрія, моніторинг харчових продуктів)

• Функція вибору радіонуклідів
• Надійний і тривалий термін служби акумулятора
• Більше 10 000 приладів, що працюють по всьому світу
• Європейська якість (виготовлено на підприємствах Німеччини/Франції)

Альфа, Бета, Гамма Дизиметр-Радіометр

WWW.BERTIN-INSTRUMENTS.COM    
BROM.UA

http://brom.ua
https://www.bertin-instruments.com/
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MiniTRACE Csdf
Багатофункціональний інструмент 

для вимірювання α, β та γ випромінювання 
   MiniTRACE CSDF є багатофункціональним дозиметром для 

радіаційного моніторингу повітря, матеріалів, їжі або для контролю 
поверхневого радіоактивного забруднення.  Прилад забезпечує 
надійне вимірювання радіації за дуже малий проміжок часу 
(приблизно 1 сек).

    Простий у використанні, MiniTRACE CSDF пропонує швидкий 
доступ до його інтуїтивного меню з 2 кнопками. Пристрій може бути 
переведено за кілька секунд з режиму вимірювання поверхневого 
радіоактивного забруднення до режиму дозиметра.

Технічні 
характеристики

ДЕТЕКТОР
15,55 см² Гейгер-Мюллер-Pancake

ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАНЬ 
Потужність дози: до 5 мЗв/год          
Імпульси: до 5 000 імп/сек        
Активність: до 100 кБк
Пит. активність поверхнева: до 5 кБк/см²                    
Пит. активність для їжі: від 500 до          
100 000 Бк/літр (від 13 500 пКі/літр           
до 2,7 мкКі/літр)

ЧУТЛИВІСТЬ
4,3 імп/сек/мкЗв/год (Cs137)

ДІАПАЗОН ЕНЕРГІЙ 
від 24 кеВ до 1 253 кеВ (± 40%)

ДИСПЛЕЙ
6 цифрове підсвіч. LCD + 5 цифр AN

ТРИВОГА
Візуальна та акустична

АВТОНОМНІСТЬ 
до 2 000 годин

РОЗМІРИ
84 x 29 x 139 мм

ВАГА
305 г включаючи батарею
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Індивідуальний 
дозиметр

Відкрийте для себе інші продукти 
SAPHYMO / Bertin Instruments

Професійний вимірювач потужності дози

Пересувна лабораторія 
радіаційного контролю

Комплект приладдя
Всі необхідні інструменти для 

радіаційного моніторингу 
випромінювання та забруднення, 
об'єднані в дуже надійний кейс

    Комплектується з широким асортиментом аксесуарів, MiniTRACE CSDF підходить для багатьох задач, 
включаючи надзвичайні зовнішні вимірювання та радіаційний контроль. Універсальний, це зручно для 
районів де контролюють радіаційний фон, для науково-дослідних центрів, для освітніх організацій, пунктів 
прийому металобрухту та сировини, сил безпеки (поліції, армії) і для повсякденного побутового використання.

       4 застосування в 1 приладі 

Доступні Аксесуари: 
Гумовий чохол (в комплекті), комплект зв'язку, ремінь, чохол, захист 
пластику, тестовий набір, комплект для вимірювання харчових продуктів, 
кейс, герметичний контейнер

With the 
expertise of

Моніторинг 
поверхневого 
забруднення
Детектування 
радіоактивних 
матеріалів 

Накоплена 
доза Вимірювання
радіації, що була 
накоплена тілом 
людини за певний 
проміжок часу

Потужність 
дози
Вимірювання
гамма-іонізуючого 
випромінювання в 
повітрі

Забруднення 
їжі Вимірювання
радіоактивного 
забруднення 
рідин або їжі 

http://brom.ua

