
identiFINDER 
R425
Detektor promieniowania gamma i neutronowego
nowej generacji

identiFINDER R425 to kolejna generacja najbardziej rozpowszechnionych detektorów promieniowania w służbach 
bezpieczeństwa na całym świecie. Aparat oferuję detekcję w zakresie 360o, co pozwala na dokładniejsze 
i pewniejsze lokalizowanie i namierzanie źródła promieniotwórczego. Oprogramowanie opiera się na sprawdzonych 
algorytmach z zaawansowaną heurystyką i techniką identyfikacji hybrydowej. Zupełnie nowy identiFINDER 
wykorzystuje znany już użytkownikom interfejs, a sterowanie tylko 3 przyciskami znacznie skraca czas wymagany 
do przeszkolenia operatora. identiFINDER R425 to idealna równowaga między wagą i wydajnością dla różnych 
zastosowań.

• Nowy sześcienny detektor zapewnia wysoką 
wydajność we wszystkich kierunkach

• 3 x bardziej czuły detektor gamma (G)  
oraz 2 x bardziej czuły detektor neutronów (GN)

• Stabilizacja bez dodatkowego źródła 
promieniotwórczego

• 15% lżejszy od poprzednika

• Bateria wewnętrzna pozwala na 12 godzin 
pracy; dostępne są również inne dodatkowe 
źródła zasilania jak wymienny akumulator oraz 
jednorazowe baterie

• Możliwość wymiany baterii „na gorąco”, bez 
konieczności wyłączania detektora

• Gotowy do pracy już w 20s po uruchomieniu

• Odporność zgodna ze stopniem ochrony IP67

• Wyraźny i czytelny ekran, nawet w sytuacjach 
intensywnie nasłonecznionych stref, czytelny 
nawet w okularach z polaryzacją

• Nie wymaga konserwacji, wewnętrzna kalibracja  
i stabilizacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia 

Zagrożenia 
 

Zakres energii 
(gamma)

Czułość dla gamma 
(Cs-137)

Czułość dla neutronów

Zakres mocy dawki 
(Cs-137)

Zakres mocy dawki 
w trybie identyfikacji  
(Cs-137)

Rozdzielczość

Wyświetlacz i alarmy 

Komunikacja

Temperatura pracy

Wymiary

Waga

Obudowa i ochrona

Urządzenie do identyfikacji radionuklidów (RID), dostępne modele: 
gamma oraz gamma + neutron

Wykrywa promieniowanie gamma emitowane w wyniku naturalnych 
zjawisk zachodzących w środowisku, emitowane przez specjalne 
materiały rozszczepialne, materiały przemysłowe lub medyczne

25 keV - 3 MeV;  
współczynnik dawki skompensowanej energetycznie 60 keV - 1,5 MeV

610 cps/μSv/h 

> 4cps/nv

100 nSv/h - 50 uSv/h ±10 % 

0 nSv/h - 50 uSv/h 
 

≤ 7% FWHM at 662 keV (20˚C)

2,7” diagonalny (400x240 pikseli), widoczny w dużym nasłonecznieniu, 
czytelny w okularach z polaryzacją

USB-C (2x), Bluetooth (BLE 5.0)

od -30 do +60°C

23,5 x 10,0 x 9,5 cm

1,2 kg

Stopień ochrony IP67 zgodnie z IEC 60529
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