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Kosze na odpady 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Kosz na odpady – gamma 

 

 Kosz ten przeznaczony jest do składowania odpadów 

generujących niskoenergetyczne promieniowanie gamma. 

Skonstruowany jest ze stali nierdzewnej i pokryty warstwą ołowiu 

grubości 3 mm. Ten prawie 20 litrowy kosz może być 

umieszczony na podłodze lub na blacie. Pokrywę osłony można 

łatwo podnieść w celu usunięcia odpadu. Plastikowy wkład 

ułatwia przenoszenie odpadów. 

 
SPECYFIKACJA 

039-106 Kosz na odpady – gamma (zawiera 20 wkładów) 

Wymiary: 30.2 x 25.1 x 38.7 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 3 mm grubości 

Pojemność: 18.9 L 

Waga: 22.6 kg 

 

Wymiennie: 

 040-108 Wkłady, 20/op. 

 

 

Kosz na odpady – beta/gamma 

 

 Kosz ten przeznaczony jest do składowania odpadów 

generujących promieniowanie beta i gamma o niskiej energii. 

Wnętrze pojemnika jest zbudowane z aluminium 1.6 mm i oło-

wiu 6 mm. Kombinacja osłon tłumi promieniowanie gamma, beta 

i promieniowanie hamowania. 

Dodatkowa ochrona zapewniona jest przez specjalnie zaprojek-

towane drzwiczki, które chronią użytkownika przed zawartością 

pojemnika nawet, gdy jest on otwarty. Wygodne boczne uchwyty 

umożliwiają łatwe podniesienie górnej części pojemnika w celu 

opróżnienia go. Zewnętrzna część eleganckiego i wytrzymałego 

pojemnika zbudowana jest ze stali, wykończona trwałą proszkową 

farbą nawierzchniową. 

 
SPECYFIKACJA 

039-110 Kosz na odpady – beta/gamma (zawiera 20 wkładów) 

Wymiary: 30 x 56 x 23 cm (szer. x wys. x gł.) 

 Wewnętrzne: 27 x 37 x 22 cm (szer. x wys. x gł.) 

Osłona ołowiana: 6 mm grubości 

Osłona aluminiowa: 1.6 mm grubości 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga transportu: 54 kg 

 

Wymiennie: 

 040-108 Wkłady, 20/op. 
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Beczka na odpady niskoenergetyczne 

• Całkowita osłona 

• Wygodny dostęp zapewniony przez 

przesuwne drzwiczki 

Beczka na odpady zapewnia bezpieczne umieszczanie i maga-

zynowanie materiałów radioaktywnych. 

Przesuwne, górne drzwiczki zapewniają szybki i bezpieczny 

dostęp. Pojemnik zawiera trzy 113.5 L plastikowe wkłady. Z dwo-

ma takimi pojemnikami możliwe jest wprowadzenie systemu 

rotacyjnego z procesem przechowywania i rozpadu. 

Dodatkowy wózek na kółkach (039-599) ułatwia transport 

pojemnika. 

 
SPECYFIKACJA 

039-287 Beczka na odpady niskoenergetyczne, 0.32 

(zawiera trzy plastikowe wkłady 039-286) 

039-288 Beczka na odpady niskoenergetyczne, 0.64 

(zawiera trzy plastikowe wkłady 039-286) 

 Wymiary: Ø50 x 76 cm 

 Osłona ołowiana: 0.32 cm lub 0.64 cm grubości 

 Wymiary otworu: 16.5 x 22 cm 

 Pojemność: 113.5 L 

 Waga: 72 kg, 128.8 kg 

 Waga transportu: 107 kg, 160 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

039-599 Wózek na kółkach 

039-286 Plastikowy wkład, 113.5 L 

 

 

Beczka na odpady wysokoenergetyczne 

• Całkowita osłona 

• Duży otwór zapewniający wygodne 

wrzucanie odpadów 

Beczka na odpady zapewnia odpowiednią ochronę przed wyso-

koenergetycznymi radiofarmaceutykami jak Ga-67, In-111, 

I-131. 

 Ten wzmocniony pojemnik posiada zamykane wieko 

(16.5 x 20.3 cm) z uchwytem. Pojemnik zawiera trzy 113.5 L 

plastikowe wkłady. 

 Z dwoma takimi pojemnikami możliwe jest wprowadzenie 

systemu rotacyjnego z procesem przechowywania i rozpadu. 

 Dodatkowy wózek na kółkach (039-599) ułatwia transport 

pojemnika. 

 
SPECYFIKACJA 

039-289 Beczka na odpady wysokoenergetyczne, 1.3 

(zawiera trzy plastikowe wkłady 039-286) 

 Wymiary: Ø50 x 76 cm 

 Osłona ołowiana: 1.3 cm grubości 

 Wymiary otworu: 16.5 x 20.3 cm 

 Waga: 217.7 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

039-599 Wózek na kółkach 

039-286 Plastikowy wkład, 113.5 L 
 


