
   s.r.o.  ,  Referencie a certifikáty firmy. 

 

U.S.Steel Košice s.r.o. Primárna a sekundárna detekcia rádioaktivity na  Divízny Závod 

Oceliareň 1;2,  inštalácia Radiačných Portálových Monitorov (ďalej len RPM). 

 Školenia obsluhy RPM a odborných zástupcov v oblasti detekcie a dozimetrie. 

2 kusy, štvor (4)- detektorových portálových monitorovacích zariadení skrytej rádioaktivity RPM 

POLIMASTER PM5000c-01H Pre auto BRANA1 a vlak na koľaji K322. Rok 2012. 

  

  

2 kusy,  špeciálny RPM, dvojitý osem (8)-detektorových portálových monitorovacích zariadení skrytej 

rádioaktivity RPM POLIMASTER PM5000c-01H2 pre dva vstupy Oceliareň 2  . Jednalo sa o zdvojenie 

štvor (4) detektorových RPM PM5000c-01H  Rok 2012  



 

    Všetko s prenosom dát v podnikovej Ethernet sieti na  ľubovoľnú vzdialenosť do dozorných 

miestností, s IP kamerami a  integrovaním do databázového nadradeného systému.   

5 kusov dozimetrických prístrojov POLIMASTER PM1621M. Rok 2013  

1 kus špeciálny vyhľadávací prístroj skrytej rádioaktivity v šrote POLIMASTER PM1710A.  Rok 2014  

 

 



1 kus  POLIMASTER PM1704M Spektrometrický ručný prístroj s knižnicami rádionuklidov pre 

okamžité a presné určenie  rádioaktívneho materiálu (RM). Rok 2014  

 

 

1 kus LUDLUM 3030P, Nízko- pozaďový, laboratórny prístroj na určenie aktivity Alfa a Beta  vzoriek 

z oterov pre skúšky prevádzkovej stability rádioaktívnych zdrojov.  Rok 2016 

 

 

 

 

 



1x Spektrometrický detekčný prístroj POLIMASTER PM1704M. Rok 2016  

 

    Na všetky zariadenia a prístroje vykonávame záručný a pozáručný, technický servis 

a dozorovanie systémov cez vzdialený prístup , cez zabezpečené VPN pripojenie, na základe 

servisnej zmluvy a objednávky.  

U.S.Steel Košice s.r.o. Generálna oprava po vykolajení  vlaku , výmena detektorov 

n sekundárnej detekcie rádioaktivity na K322 Oceliareň 1. Veľmi  rýchly servisný zásah, sfunkčnenie 

merania a výroby Oceliarne 1. Rok 2017. 

  



Železiarne Podbrezová a.s.  

Primárna  detekcia rádioaktivity v šrote a vstupných surovinách pre  AUTO a VLAK váhu.  

2  kusy,  štvor (4)-detektorový portálový monitor skrytej rádioaktivity RPM  POLIMASTER PM5000c-

01H s IP kamerami ,   ktoré nahradili morálne a technicky zastarané EBERLINE (Thermo 

Fisher)FHT1388 na ktorých bola v minulosti realizovaná 2 x generálna oprava – výmena scintillačných 

detektorov.  Dodávka a inštalácia , Jún až September 2016. 

 

 

1x špeciálny vyhľadávací prístroj skrytej rádioaktivity POLIMASTER PM1710A Rok 2014 

   

1x Spektrometrický detekčný prístroj POLIMASTER PM1704M. Rok 2014  

 



KOVOZBER s.r.o.  Spišská Nová Ves 

1 kus Dvoj (2) -detektorový systém na monitorovanie skrytej rádioaktivity  v šrote  

RPM LUDLUM 375-1000V . Rok 2013  

 

 

ŽP EkoQelet a.s. (dcérska spoločnosť  firmy Železiarne Podbrezová a.s.) 

3 kusy,  dvoj-detektorový  systém na monitorovanie skrytej rádioaktivity v šrote RPM LUDLUM 375-

1000V. Strediská Bratislava  ; Trenčín ; Žilina   , Rok 2011 a 2012  

    



 

2 kusy,  štvor (4)-detektorových portálových monitorovacích zariadení skrytej rádioaktivity RPM 

POLIMASTER PM5000c-01H s IP kamerami pre AUTO váhu a VLAK váhu. Stredisko Hliník nad Hronom 

Rok 2015  

 

 



 

Na všetky zariadenia a prístroje vykonávame záručný a pozáručný, technický servis a dozorovanie 

systémov cez vzdialený prístup. 

 

 

ADAWASTE s.r.o.  Galanta 

1  kus,  štvor (4)-detektorový portálový monitor skrytej rádioaktivity RPM  POLIMASTER PM5000c-

01H s IP kamerou Pre AUTO váhu. Rok 2015  

 

Taktiež vykonávame záručný a pozáručný, technický servis a dozorovanie systému cez vzdialený 

prístup. 

 



Úrad Verejného Zdravotníctva Bratislava , pomoc pri zhodnotení stavu prístrojov 

a zariadení  pre vyraďovací proces. 

1 x generálna oprava meracieho prístroja BICRON (výmena scintillačného detektora)  s následnou 

kalibráciou na Slovenskom Metrologickom ústave Bratislava. 

Posudky pre vyradenie prístrojov. 

Regionálny Úrad verejného Zdravotníctva Banská Bystrica , opravy gamma 

vyhľadávacích ručných prístrojov ,  dodanie oloveného tienenia Gamma žiarenia.  

 

Slovenská Akadémia Vied Košice, Ústav experimentálnej fyziky, Centrum 

kozmického výskumu. 

SEVAN- zostava troch scintillačných detektorov a vyhodnocovacieho SoftWare pre výskum častíc 

kozmického  žiarenia  slnka na Lomnickom Štíte vo Vysokých Tatrách.  ROK 2012. 

ROK 2017, obdobný prístroj sa pripravuje na inštaláciu, pre Ústav Jaderné Fyziky –Akademie Vied 

Českej republiky, na observatóriu na hore Milešovka.  

 

2x Spektrometrický detekčný prístroj POLIMASTER PM1704GN (gamma a neutron).  

Dodávky rozmanitých , radiačne odolných súčiastok pre prístroje do kozmického priestoru     

Odolnosť 100KRAD. 



Dodávka laboratórnych meracích prístrojov a rozsiahla dodávky laboratórnych 

prístrojov, laboratórneho vybavenia a nábytku.   Rok 2014  

Faraday klietka, elektromagneticky odtienená miestnosť- komora pre merania EMI. Rok 2015 

 

Finančná správa SR –Colný odbor 

Technický servis prístrojov POLIMASTER TSA, likvidácia RTG prístrojov. 

20 kusov zápästných , osobných dozimetrov POLIMASTER PM1208M, rok 2014. 

20 kusov zápästných , osobných dozimetrov POLIMASTER PM1208M, rok 2015.

 

 



CERTIFIKÁTY potrebné k výkonu podnikania. 

 

 


