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THREAT ID 

EKLENECEK GÖRSEL: 

 

TANITIM METNİ: 

TÜRKÇE: 

RedWave'in ThreatID'si tek bir cihazda binlerce gaz, toz ve sıvıyı tanımlayabilmektedir. ThreatID, 

dünyanın her yerinden ilk müdahale ekiplerinin katkılarıyla tasarlanmış, son teknoloji kimyasal madde 

tanımlama cihazıdır. ThreatID'nin üstün performansı, ergonomisi ve kullanılabilirliği, bilinmeyen 

maddelerin belirlenmesinde daha fazla güveni ve daha hızlı karar vermeyi sağlar.  

İNGİLİZCE: 

RedWave’s ThreatID can identify thousands of gases, powders, and liquids all in one device. ThreatID 

is the state-of-the-art chemical identifier, designed with input from first responders from all over the 

world. The superior performance, ergonomics, and usability of ThreatID supports higher confidence in 

identification of unknowns and quicker decision-making. 

 

ÖZELLİKLER:  

- Narkotik (Fentanil/Fentanil Türevleri dahil), Zehirli Endüstriyel Kimyasallar (TIC'ler), Kimyasal 

Savaş Ajanları (Novachocks dahil), Patlayıcılar, Tüketici Ürünleri ve İlaçlar dahil binlerce 

bilinmeyenin tanımlanması. 

 

- ThreatID, 25ppm kadar düşük, 5.000'den fazla gazı ve buharı tanımlayabilen TEK taşınabilir 

FTIR sistemidir. 



 

- 23.000'den fazla toz ve sıvıyı tanımlama kapasitesi 

 

- Yerleşik veritabanı, herhangi bir kitaplık hakkında ek bilgi sağlar. 

 

- 7/24 Reachback desteği 

 

- 10 saniyelik modül değişimi ile katı ve sıvı analizlerinden gaz ve buhar analizlerine geçiş 

 

- Arızaya karşı güvenli tasarım: hizalama, kalibrasyon veya konfigürasyon gerekmez 

 

- Karışım numuneleri için karışım analizi 

 

- Tehlikeli veya sorunlu numuneler için otomatik uyarılar 

 

PROPORTIES 

- Identification of thousands of unknowns including Narcotics (including Fentanyl/Fentanyl 

Derivatives), Toxic Industrial Chemicals (TICs), Chemical Warfare Agents (including 

Novachocks), Explosives, Consumer Products and Pharmaceuticals. 

 

- ThreatID is the ONLY portable FTIR system capable of identifying more than 5,000 gases and 

vapors as low as 25ppm. 

 

- Capable of identifying more than 23,000 powders and liquids 

 

- Onboard database provides additional information on any library. 

 

- 24/7 reachback support 

 

- 10 second module change over from powders and liquids to gases and vapors 

 

- Fail-safe design: no alignment, calibration, or configuration required 

 

- Mixture analysis for complex samples 

 

- Automated warnings for dangerous or problematic samples 

 

TEKNİK BİLGİ:  

- İşletim Sistemi: Android 

- Ağırlık: 6,8 KG 

- Boyutlar: 14” x 10.6” x 6.12” 

- Güncellenebilir kitaplıklar 

- Hafıza kartına indirilebilir veriler 

- 6 inçlik gövdede 4 metrelik gaz hücresi 

- 5 dakikadan kısa sürede tam analiz 



- Tam renkli 10 inç ekranda gerçek zamanlı yakınlaştırma ve spektral manipülasyon 

- Wi-Fi, Hotspot veya Ethernet üzerinden internet bağlantısı 

- 4 saatlik pil ömrü, çalışırken değiştirilebilir ek Li-ion pillerle birlikte 

- IP67 güç konektörü 

- Tamamen dekontamine edilebilir sistem 

- Dahili ayrıntılı eğitim videoları, kullanım kılavuzları vb. 

- Verilerinizi anında göndermek için tek tuşla "otomatik e-posta" 

- Kimyasal özelliklerin tek dokunuşla aranması 

- Tek dokunuşla raporlama: e-posta veya USB indirme yoluyla dışa aktarma 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 

- Operating System: Android 

- Weight: 15 pounds 

- Dimensions: 14” x 10.6” x 6.12” 

- Upgradeable libraries 

- Data downloadable to memory stick 

- 4 meter gas cell in a 6 inch body 

- Full analysis in less than 5 minutes 

- Real-time zoom and spectral manipulation on full color 10” display 

- Internet connectivity via Wi-Fi, Hotspot or Ethernet 

- 4-hour battery life w/ additional Li-ion hot-swappable batteries 

- IP67 power connector 

- Fully decontaminable system 

- In-depth tutorial videos, user manuals, etc. on-board 

- One-button “auto-email” instantly to send your data 

- One-touch look-up of chemical properties 

- One-touch reporting: export via email or USB download 

 

VIDEO (Hem İngilizce hem Türkçe Sayfa için) 

https://www.youtube.com/watch?v=3S0qVRujcCM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3S0qVRujcCM

