RA Meetpoorten bij metaal recycling

Wat mag u van ons verwachten?

U heeft vast al eens gehoord van de mogelijkheid dat er
in het schroot radioactieve stoffen of voorwerpen
kunnen zitten. Wat betekent dit gegeven? Is het
verstandig om een meetpoort bij de ingang van uw
bedrijf te zetten? En wat dan als er een alarm komt?
Wat betekent dat, welke opvolging is verstandig.
Radioactiviteit is een eigenschap van zeer veel stoffen.
In kleine hoeveelheden is het ongevaarlijk. Maar wat is
klein en op welke detectiegrens kunt u het beste uw
poort instellen.

Wij plaatsen voor u de kwestie in het juiste
perspectief. Met oog voor de veiligheid van uw
medewerkers en met kennis van de wettelijke
limieten kunnen wij u een passend advies geven.
U mag van onze consultants een pragmatische
instelling verwachten met ondersteuning vanuit een
bedrijf dat veel kennis en ervaring herbergt.
Onze oplossingen zijn gericht op uw specifieke
situatie en wensen. Dat is prettig samenwerken !

RadiatCo kan u helpen bij het beantwoorden van deze
vragen. De ondersteuning bestrijkt het gehele traject
van beleidsvorming tot instructie van personeel; van
testen van de meetpoort tot het verwijderen en
verwerken van radioactieve componenten.

Onze stralingsdeskundigen zijn afkomstig uit
verschillende nucleaire vakgebieden en RadiatCo
heeft zo een grote expertise kunnen opbouwen.
RadiatCo beschikt over een uitgebreid netwerk van
stralingsdeskundigen zodat op vrijwel ieder verzoek
een effectieve en gepaste invulling kan worden
gegeven.

Wilt u meer weten over deze materie, dan komen wij
graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

RadiatCo heeft ervaring in een groot aantal
verschillende sectoren, waaronder:
• Aardolie- & Aardgasindustrie (On- en Offshore)
• Decommissioning
• Schrootbedrijven
• Medische Sectoren
• Nucleaire Energie Sector
• Diverse Chemische Industrieën
• Geothermie
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vrijblijvende informatie.

RadiatCo kan u adviseren en ondersteunen bij werkzaamheden
op het gebied van:
• Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)
• Decommissioning van Radiologisch Besmette Installaties, in
binnen- en buitenland
• Meldingen en Vergunningsaanvragen
• Monstername en Analyse
• Risico Inventarisaties en Analyses
• Begeleiden van Non-Destructief Onderzoek (NDO)
• Incidenten Afhandeling en Bestrijding
• Onderwijs en Voorlichting

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met RadiatCo.
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