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Thiết bị đo liều phóng xạ RDS-30 (Hãng RADOS)
 Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X với mức năng lượng 48 

keV  1.3 MeV

 Dải đo suất liều:  từ 0.01 µSv/h tới 100 mSv/h hay 1 µrem/h tới 10 rem/h

  Dải đo liều: từ 0.01 µSv tới 1 Sv hoặc từ 1 µrem tới 100 rem

 Cảnh báo khi liều và suất liều vượt giới hạn cho phép, bằng tín hiệu đèn và âm thanh

 Cấp bảo vệ Ip67

  Kích thước: 78 x126 x 32 mm

 Khối lượng: 220 g kể cả pin

 Bộ bao gồm: phần mềm CSW,  dây đeo tay, dây đeo vai, hướng dẫn sử dụng.

Thiết bị đo liều phóng xạ Inspector+ (Hãng SE International)
 Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X

 Dải đo: mR/hr (0.001 to 100); CPM (0 to 350,000); μSv/hr (0.01 to 1000); CPS (0 to 5000)

 Bộ đếm: 1 đến 9,999,000 lần

Găng tay chì
 Độ dày chì tương đương : 0.10mm

 Độ dày danh định : 30 mils

 Độ truyền qua : 50%

 Độ dày half-value: 0.80mm

 Hệ số hấp thụ tuyến tính : 0.87mm

Thiết bị đo liều phóng xạ RDS-110 (Hãng RADOS)
 Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X với mức năng lượng từ 

50keV đến 1.3MeV ; đo được bức xạ beta với đầu dò bên ngoài.

 Dải đo rộng: suất liều từ 0.05 µSv/h đến 99.99 mSv/h, liều từ  0.001  đến  999.9 mSv

 Tự động chỉ thị dải đo bằng tín hiệu đèn flash LED.

 Kích thước:  92 x 199 x 44 mm 

 Khối lượng : 650 g  kể cả pin

Liều kế cá nhân RAD-60S (Hãng RADOS)

 Đo liều hoặc suất liều tương đương của tia gamma hoặc tia X với dải năng lượng 60 keV 3MeV

 Dải đo: 1 µSv - 9.99 Sv hoặc 0.1 mrem - 999 rem (liều); 5 µSv/h - 3 Sv/h hoặc 0,5 mrem/h - 300 rem/h 

(suất liều)

 Tự động cảnh báo khi liều và suất liều vượt giới hạn cho phép bằng âm thanh

 Ngưỡng báo động: Cài đặt trước 6 ngưỡng liều và suất liều, dễ dàng chọn ngưỡng bằng nút bấm

 Kích thước: 78 x 67 x 22 mm

 Khối lượng: 80 g kể cả pin



(tiếp theo)
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Đèn đọc phim - Verlux- 
Compact 18 (Compact 54)
 Tiêu chuẩn EN 255580, ASTM 

1390-90, ISO 5580
 Độ đen đọc tối đa 4.5D
 Kích thước màn sáng: 6x25cm 

(hoặc 10 x 36 cm)
 Đèn Xanh lá cây (550nm)
 Tuổi thọ đèn: 2000 hr
 Nguồn cung cấp: 220VAC
 Vỏ bọc : Nhôm
 Kích thước: 430 x 115 x60 mm 

(hoặc 475 x 230 x 60mm)
 Khối lượng: 1.4kg (hoặc 3.5 kg)
 Có công tắc  chân, nút điều chỉnh 

độ sáng (loại Duluxe)

Đèn đọc phim Spectrolux 
Compact 18 (Compact 54)
 Tiêu chuẩn EN 255580, ASTM 

1390-90, ISO 5580
 Độ đen đọc tối đa 4.5D
 Kích thước màn sáng: 6 x 25cm 

(hoặc 10 x 36 cm )
 Đèn ánh sáng Trắng
 Tuổi thọ đèn: 2000 hr
 Nguồn cung cấp: 220VAC
 Vỏ bọc: nhôm
 Kích thước: 430 x 115 x 60mm 

(hoặc 475 x  230 x 60mm)
 Khối lượng: 1.4 kg (hoặc 3.5 kg)
 Có công tắc chân, nút chỉnh độ sáng 

(loại Duluxe)

Máy đo độ đen
Model X-rite 331X

 Dải đo: 0 4D với cỡ lỗ 2mm;   

0 3.5D cỡ lỗ 1mm

 Độ chính xác: ± .02D

 Độ lặp lại: ± .01D

 Không cần làm ấm

 Khối lượng: 680g

 Kích thước: 61x81x180mm

 Nguồn cấp: 4 pin sạc AA Ni-

Cad, bộ sạc

Máy đo độ đen
Model X-rite 301X
 Máy X-Rite 301X dễ sử dụng. 

Màn hình LED sáng.

 Dải đo: 0 5D với cỡ lỗ 2 và 3 

mm; 0 4 D với cỡ lỗ 1mm.

 Độ chính xác: ± .02D

 Độ lặp lại : ± .01D

 Thời gian làm ấm: 60 giây

 Khối lượng : 8.5 lbs (3.9 kg)

 Kích thước: 13.3 x 26 x 38 cm 

 Nguồn cấp: 220 VAC

Bao đựng film - Cassette
 Cung cấp nhiều loại cassette mềm và 

cassette cứng, với nhiều kích thước 

khác nhau.

Đèn buồng tối
 Có nhiều loại và kích thước khác nhau

Thio Test Kit
 Bộ kiểm tra hóa chất còn lại trên film.

Giá treo film
 Bằng thép không gỉ 3 

trong 1 (10cm x 40 cm)

Màn chì tăng quang
 Cung cấp nhiều kích thước 

khác nhau, chiều dày 

0.125mm và 0.25mm

PMC Strips
 Băng kiểm tra chất lượng hệ 

thống xử lý film.

Kẹp film
 Kích thước: 4" 

 Sử dụng làm sạch nước 

trên film trước khi sấy

Dây IQI
 Theo tiêu chuẩn ASME, ASTM, 

API 650, API 1104, API 5LX, 

AWS, NAVISHIPS 250-1500.

 Vật liệu: thép cacbon, thép 

không gỉ, nhôm, đồng, nikel...

Denstep
 Film chuẩn độ đen.




