
 

 

 
 

AT1125 
AT1125A 

Stralingsmonitor / Radioactiviteitsmeter 

Zoekfunctie - 350 cps/µµµµSv .h-1 

30 nSv/h - 100 mSv/h 
50 keV - 3 MeV     20 - 105 Bq/kg 

 
Draagbaar zeer gevoelige stralingsmonitoren bedoeld voor het opsporen en detecteren van gamma en x-ray 
stralingsbronnen, het meten van dosisdebieten en meten van  alfa en beta flux density van besmette oppervlakten. 
Tevens kan met dit toestel de specifieke activiteit van 

137
Cs in monsters bepaald worden. 

 

 
 
                       

 
 
De hoofdfunctie van de AT1125 en AT1125A handmeters is het zoeken, detecteren en lokaliseren van gamma 
stralingsbronnen en het meten van het dosisdebiet van niveaus die dichtbij het achtergrondstralingsniveau liggen. De 
instrumenten zijn zeer gevoelig en hebben een zeer snelle reactietijd op lage stralingsniveaus, omdat er gebruik gemaakt 
wordt van een scintilatie detector NaI(TI). De toestellen geven een zeer nauwkeurige dosisdebietmeting in een breed 
energiespectrum door de energie correctiefunctie in het hele gebied van 0,05 – 3 MeV in 13 intervallen. De AT1125A is 
naast de NaI (TI) detector uitgerust met een interne GM-buis detector wat het mogelijk maakt om ook zeer hoge 
stralingniveaus te kunnen meten. De instrumenten kunnen ook aangesloten worden op een externe BDPS-02 detector, 
zodat ook alfa en beta straling kan worden gemeten. Als optie kunnen de meters worden voorzien van de mogelijkheid 
om ook specifieke Cs activiteit in vloeistoffen en poeders/granulaten onder veldcondities te kunnen meten. 

                       Functies 
 
� Multifunctioneel 

� Zeer gevoelige om lage activiteit te detecteren 

� Snelle response op veranderende achtergrondstraling 

� Hoog temperatuurbereid onder veld condities (IP54) 

� Ingebouwde LED stabilisatie van de meetfunctie 

� Geen testbron nodig  

� 256-kanaals MCA 

� Speciale grote LCD met backlight 

� Alarm bij instelbare niveaus  

� Intern geheugen voor 100 metingen 

� Loggen en overdracht van metingen naar PC 

� Specifieke activiteit metingen onder veld condities als optie 

� 3 Voedingen (netspanning, autolader en interne batterij) 

� Afval en schroot stralingsdetectie en meting 

 

                       Toepassing 

 
� Zoeken, detecteren en lokaliseren van bronnen 
� Afval en schroot stralingsdetectie en opsporing 
� Stralingsmonitoring van omgeving, gebieden, doelen en 

materiaal 
� Dosisdedietmeting en stralingsdetectie in industrie 
� Monitoren van besmettingen  
� Radiometrische controle van 137Cs in landbouwproducten 

onder veld condities 



                                    

Specificaties 
Detector 

AT1125, AT1125A ....................... NaI(Tl) - ∅25 x 40 mm 
AT1125A .............................................. Built-in G-M tube 
BDPS-02 ................................. G-M end-window counter 

X-ray and gamma straling dosistempo bereik 

AT1125 ......................................... 30 nSv/h - 300 µSv/h 
AT1125A ...................................... 30 nSv/h - 100 mSv/h 

BDPS-02 ....................................... 0.1 µSv/h - 30 mSv/h 

X-ray and gamma straling dosis bereik 
AT1125 ................................................ 10 nSv - 10 mSv 
AT1125A ................................................. 10 nSv - 10 Sv 

BDPS-02 .................................................. 0.1 µSv - 1 Sv 

Intrinsieke nauwkeurige voor dosis en dosistempo 
AT1125, AT1125A ............................................... ± 15 % 
BDPS-02 .............................................................. ± 20 % 

Alfa straling flux density meetbereik 
BDPS-02 ....................................... 5 - 10

6
 part./(min·cm

2
) 

Beta straling flux density meetbereik  
BDPS-02 ....................................... 6 - 10

6
 part./(min·cm

2
) 

X-ray en gamma straling energiegebied 
AT1125, AT1125A ...................................... 0.05 - 3 MeV 
BDPS-02 ..................................................... 0.02 - 3 MeV 

Alfa straling energiegebied  BDPS-02 ....... 4 - 7 MeV 

Beta straling energiegebied 
BDPS-02 ............................................ 155 keV - 3.5 MeV 

Energy gevoeligheid response 
AT1125, AT1125A ………………….……………… ± 15 % 
BDPS-02 ……………………………….…………… ± 30 % 

Gevoeligheid op 
137

Cs 

AT1125, AT1125A ................................ 350 cps/µSv · h
-1

 

BDPS-02 ................................................ 6.6 cps/µSv · h
-1

 

137
Cs specifieke  activiteit meetgebied  

Met loodbescherming……………………… 20 - 10
5
 Bq/kg  

Zonder loodbescherming….……………….. 50 - 10
5
 Bq/kg 

Intrinsieke 
137

Cs specifieke activiteit   
meetonnauwkeurigheid……………………........… ± 20 % 

Countrate meetgebied………...........................1 - 10
5
 s

-1
 

Meettijd van natuurlijke activiteit achtergrond van 

 0,1 µSv/h met een statische fout van  
± 15 % (P=0.95) ……….………….………. minder dan 20 s 

Detectietijd van een 
137

Cs bron, 10 kBq 
op 7 cm ……………………………………. minder dan  2 s 

Operationeel binnen ………………….…….………1 min 

Beschikbaarheid bij 
Netspanning of 12V voeding ..………………………. altijd 
Interne accu …………………………………………… 24 h 

Temperatuurbereik ………………..…….... -20 tot +50 °C 

Meetfout binnen het hele temperatuurbereik……. ± 10 % 
Relatieve vochtigheid bij 35 °C ……….……………90 % 

Beschermingsklasse .…………………..………… IP54 

Voeding 
Interne batterij/accu…. ………………………………. 6 V 
Netspanning ………………….……….. 220-240 V / 50 Hz 
DC voeding ………………………………………….. 12 V 

Radio verstoring 
CEI/IEC CISPR 22:1997 

Elektromagnetische compatibiliteit 

CEI/IEC 61000-4-2:1995 
IEC 61000-4-3:1995 

Gewicht 
AT1125, AT1125A ............................................... 1.0 kg 
BDPS-02 .............................................................. 0.3 kg 
Loodbescherming………….................................. 17.0 kg 

Afmetingen 
AT1125, AT1125A ............................. 85 x 258 x 67 mm 
BDPS-02 ............................................ 138 x 86 x 60 mm 

Loodbescherming.................................. ∅190 x 363 mm 

 
 

Complete set: handmeter, AC voeding, handvat, draagtas, handleiding. 
Optioneel: Externe detector BDPS-02, kabel en software om handmeter op PC aan te sluiten, autoadapter, telescoop, 
draagkoffer, accessores om specifieke activiteit te meten (loodkasteel & software en meetbekers).  

 
 

  Contactgevens: 
 
  M.C. TEC B.V.   
  Distributiestraat 27   
  4283 JN  GIESSEN  
  Nederland   
  Telefoon: +31-(0)183-445050  
  Fax: +31-(0)183-445059  
  info@mctec.nl   
  www.mctec.nl   


