
identiFINDER 
R440
Podręczny spektrometr do wykrywania, lokalizacji
i identyfikacji promieniowania gamma i neutronowego

FLIR identiFINDER R440 to lekkie, bezźródłowe urządzenie do identyfikacji radionuklidów (RID), które zapewnia 
wysoką czułość wykrywania oraz szybkie wyniki podczas rutynowego przeglądu lub badań powtórnych w trakcie 
akcji ratowniczych. Detektor 2x2” NaI ( jodek sodu) reaguje na zagrożenia radiologiczne z jeszcze większej odległości, 
zza mocniejszego ekranu i z lepszą rozdzielczością niż urządzenia RID o podobnych wymiarach. Rozszerzony 
zakres energii zapewnia identyfikację neutronów. Niewielki ciężar urządzenia umożliwia łatwą obsługę jedną ręką 
w trakcie dłuższych zadań, podczas gdy obudowa IP67 zapewnia mu trwałość. Wyraźny, czytelny interfejs z trybem 
360° EasyFinder™ usprawnia podejmowanie decyzji, zwiększając bezpieczeństwo pracowników i społeczności.

• 3,5 razy większa czułość i nawet o 10% lepsza 
rozdzielczość w porównaniu do systemów RID 
podobnych rozmiarów

• Duży zakres wykrywanych dawek zapewnia 
stabilność i dokładność nawet w środowiskach  
o wysokich dawkach

• Dwa modele: tylko promieniowanie gamma  
(ze wskazaniem neutronów) oraz wykrywanie  
i pomiar promieniowania gamma i neutronowego

• Bezźródłowa stabilizacja usprawnia zbieranie 
danych, zmniejszając liczbę fałszywych alarmów

• Zabezpieczony przed wnikaniem kurzu i wody

• Zgodność z ANSI N42.42 i ANSI N42.34

• Całkowicie osłonięty szklany ekran zapewnia 
lepsze wzmocnienie konstrukcji

• Tryb 360° EasyFinder gromadzi i przetwarza dane, 
a następnie wskazuje użytkownikowi dokładną 
lokalizację źródła

• Wbudowana komunikacja bezprzewodowa

• Stworzony z myślą o standaryzacji 
międzyorganowej – wspólny interfejs użytkownika 
zapewnia łatwą obsługę użytkownikom wszelkich 
produktów identiFINDER
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia

Zagrożenia 
 

Zakres energii gamma

Czułość gamma  
(Cs-137, NaI)

Zakres wykrywanej dawki 
(Cs-137, NaI)

Tryb identyfikacji zakresu 
wykrywanej dawki  
(Cs-137, NaI)

Zakres wykrywanej dawki 
przy przeciążeniu (Cs-137, 
NaI)

Typowa rozdzielczość

Wyświetlacz i alerty 

Komunikacja 

Temperatura pracy

Wymiary

Ciężar

Obudowa i ochrona

Urządzenie do identyfikacji radionuklidów (RID)

Wykrywa promieniowanie neutronowe lub gamma emitowane przez 
naturalne zjawiska w środowisku, specjalne materiały rozszczepialne, 
materiały przemysłowe lub medyczne

10 keV do 10 MeV

1850 cps/μSv/h 

10nSv/h - 10mSv/h (1μrem/h - 1rem/h) / ± 30 % 

10nSv/h - 250μSv/h (1μrem/h - 25mrem/h) 
 

10mSv/h - 500mSv/h (1rem/h - 50rem/h) 
 

≤ 7% FWHM przy 662 keV z czujnikiem NaI w 20°C

Podświetlony, kolorowy wyświetlacz LCD / 3” (2.72” x 1.61”) kolorowy 
wyświetlacz TFT, Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli

USB 2.0, USB OTG; Bluetooth® Klasa BLE 4.0 i 2.1 z EDR  
≤ 10m zasięgu (demontowalny); WiFi 802.11 g/n

od -20 do +50°C

10,2 x 26,9 x 9,4 cm

1,5 kg

Aluminiowa obudowa, klasa ochrony IP67, zgodnie z normą IEC 60529
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