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1. INTRODUCTIE 
 
M.C. TEC is een verkoop en  service organisatie voor een breed scala aan hoogwaardige 
meetsystemen. Naast het leveren van de “standaard” producten onderscheidt M.C. TEC zich door de 
sterke focus op service en het leveren van oplossingen. M.C. TEC biedt u een duidelijke toegevoegde 
waarde. 
 

                                        
Bedrijfspand        
 

2. VOORSTEL 
 
Onze SaphyGate detectiepoort voor radioactiviteitdetectie leveren wij geheel compleet inclusief installatie, 
inbedrijfstelling en instructie op uw locatie. De SaphyGate is het meest moderne systeem met uitgebreide 
software mogelijkheden en zeer geavanceerde elektronica en berekeningsmethoden waardoor het nog 
gevoeliger werkt dan vorige generaties detectiepoorten. Door middel van achtergrond compensatie 
(rekening houden met het afschermingseffect van de vrachtwagen) en door naar veranderingen te kijken in 
het energiespectrum (elke radioactieve bron zendt straling uit met een specifieke energie). 
 
De specifieke kenmerken van ons systeem zijn: 

➢ Eenvoudige plaatsing en installatie 
➢ Extreem lage detectielimiet 
➢ Kwalitatief hoogwaardig meetsysteem 
➢ Gunstige prijs / kwaliteitverhouding 
➢ Jaarlijkse controle met certificaat bij een servicecontract 
➢ Uitstekend opgeleide service technici met jarenlange ervaring 
➢ Flexibele database en rapport mogelijkheden (PC en software) 
 

 Onze levering omvat de detectiepoort bestaande uit: 
➢ Detectiepoort met 4 detectoren van 25 liter per stuk (totaal detectievolume van 50 liter) 
➢ Loodafscherming t.b.v. verhogen meetgevoeligheid  
➢ Bedienpaneel (voor alarm en handmatige bediening) 
➢ Touchpanel PC 
➢ Het plaatsen van de detectoren 
➢ Het aansluiten van het systeem 
➢ Het inregelen van het systeem 
➢ Instructie en opleiding 
➢ Nederlandstalige handleidingen en software 
➢ Controlecertificaat 
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U dient het volgende voor te bereiden: 
➢ Fundering volgens onze specificaties 
➢ Mantelbuizen t.b.v. de bekabeling (met trekdraad) 
➢ Aansluitpunt 230 Volt (in weegkantoor) 
➢ Aardpunt (bij detectoren) 

  
Van dit systeem zijn er in West Europa al een ruime hoeveelheid geïnstalleerd en ons team is zeer ervaren 
op het gebied van meten en detecteren van radioactiviteit en het plaatsen en servicen van detectiepoorten. 
Onze servicemedewerkers installeren de detectiepoort en regelen het in.  
 

        
Blokschema meetpoort SaphyGate 

 

 
Achtergrondstraling zonder voertuig, Achtergrondstraling met voertuig,  
Alarmdrempel rekening houdend met afschermingseffect van het voertuig. 
 

 

  

Voorbeeld installatie met            Software 

Met 2 detectoren 
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Voorbeeld installatie met 2 detectoren 
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Handmeter: 
 
Voor de afval en recyclingindustrie adviseren wij de AT1125 of (indien er met een telescoop op 
afstand gemeten moet worden) de AT1117M met losse detector. Omdat het stralingsniveau dat 
gemeten moet worden vaak zeer laag is adviseren wij deze handmeters 

                   
 
AT1125 handmeter met interne NaI detector  AT1117M handmeter met externe detectoren en telescoop 

 
Door deze gevoeligheid kunnen bronnen of besmettingen snel, goed en eenvoudig opgespoord 
worden. Deze toestellen zijn zeer handzaam, gevoelig en gebruiksvriendelijk. 
 
De specifieke kenmerken van onze handmeters zijn: 

➢ zeer lage detectielimiet 
➢ kwalitatief hoogwaardig meetsysteem 
➢ gunstige prijs / kwaliteitverhouding 
➢ jaarlijkse controle met certificaat bij een servicecontract 
➢ metingen in zowel in CPS als uSv/h 
➢ dosistempo en besmettingsmeting met één handmeter 
➢ instelbare alarmniveaus 
➢ meten zowel gamma als röntgen (x-ray) straling 
➢ compact en robuust 
➢ eenvoudige bediening 
➢ interne oplaadbare accu (oplader wordt meegeleverd) 
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