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RAE BeNeLux. Marktleider in gasdetectie! 
Wij bieden protectie door detectie. 

RAE Benelux is onderdeel van de RAE Systems USA, al meer 
dan 20 jaar toon aangevend fabrikant van toestellen voor gas-
detectie en persoonlijke veiligheid. We zijn derhalve bevoegd
de apparaten te onderhouden en garantiewerkzaamheden 
uit te voeren op onze eigen technische dienst.
Onze service op uw maat is de snelste in de sector, wij streven 
ernaar om ieder toestel 24 uur na ontvangst in topconditie
weer naar u terug te zenden. Bij de meeste klanten komen 
onze techniekers echter op locatie voor het onderhouden, 
kalibreren en testen van hun toestellen.

Ons product gamma in gasdetectie is zeer compleet. Voor 
iedere toepassing is er een oplossing op maat naar uw 
behoeften.

Photo Ionisatie Detectie of PID-meters

Een zeer groot aantal toxisch stoffen is 
te detecteren door middel van PID prin-
cipe. RAE is pionier en marktleider op het 
gebied van PID’s. Derhalve heeft RAE
voor een ongekend aantal stoffen
 vastgesteld of en hoe haar PID-meter erop 
reageert. Dit maakt mogelijk om via een 
eenvoudige en snelle meting problemen /
stoffen vast te stellen in allerhande situa-
ties. Ook is aan de hand van deze lijst, 
eenmaal vastgesteld welke stof is vrijge-
komen, een betrouwbare uitspraak te 
doen over de concentratie van deze stof 
in de atmosfeer.

Enkel/multigas meters

Naast PID’s bieden wij toestellen die u en uw medewerkers
optimaalbeschermen tegen veel voorkomende gevaarlijke 
stoffen. Ons programma biedt hiervoor een keuze aan,
enkel en multigas toestellen. Met of zonder PID, wireless
mogelijkheden, verscheidene sensorconfiguraties in te richten
naar uw behoeften, concurrerend geprijsd en altijd
bijzonder hoogwaardig! We staan voor u klaar om u te
adviseren welk toestel het meest geschikt is naar uw
behoeften en budget. Al onze toestellen worden met
de nodige certificaten afgeleverd. Dit inclusief persoonlijke 

gebruikers instructie bij aflevering door een van onze experts.
Ook na aanschaf staan we u met raad en daad terzijde.
Dat maakt het bezitten van een RAE product zo
aantrekkelijk! NO nonsens service en garantie, daar werken
we met ons allen hard aan.

Colorimetrische gas-meetbuisjes

Hoeft u niet zo vaak te meten, 
maar wilt u toch zekerheid heb-
ben? Zie dan ons uitgebreide 
programma colorimetrische 
meetbuisjes. Onze buisjes bevat-
ten zeer fijn verdeelde reactiestof 
om een snelle respons te com-
bineren met een nauwkeurige

Stralings en gamma meters

Ook straling heeft onze aandacht. Als 
aanvulling op ons programma van
gammastralings- en neutronenbronnen-
detectie hebben wij de GammaRAE II R
in ons assortiment. Dit toestel combineert
zeer snelle opsporing van radioactieve
bronnen met een dosismeter voor
persoonlijke veiligheid. Dit toestel is uniek 
op de markt, omdat het volledig onder-
dompelbaar is voor eenvoudige ontsmet-
ting. Bovendien is dit toestel ATEX-zone 
0 gecertificeerd, zodat het als enige stra-
lingsmeter inzetbaar is in omgevingen 
met een zeer hoog explosiegevaar!
    www.rae.be

uitlezing. Onze pomp werkt volgens het één-slagsprincipe en is 
voorzien van een tip-breaker inclusief reservoir
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RAE BeNeLux België
Amsterdamstraat 28

B-2321 Meer
Tel.: +32 3 313 80 03
Fax: +32 3 293 42 46

info@rae.be

www.rae.be

RAE - Protectie door detectie

Stralingsmeter(s) en dosimeter(s) - Gasdetectie meters - Wireless

Gasdetectieoplossingen voor HazMat-toepassingen
Gasdetectieoplossingen voor industriële veiligheidstoepassingen
Gasdetectieoplossingen voor burgerbeschermingstoepassingen
Gasdetectieoplossingen voor milieutoepassingen

co
py

ri
gh

t w
w

w
.a

m
an

ti.
be


