
Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха УДГ-1Б 

 

 

  

Установка за непрекъснат автоматичен контрол на концентрацията на бета-излъчващи радиоактивни газове в 

автономен режим или в състава на автоматични системи за радиационен контрол във въздуха на работни 

помещения и системи за вентилация. 

 

 

 

 

 

 

Предназначение: 

 Измерване на обемната активност на бета-излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон). 

Свойства: 

 вграден индикатор за изпомпвания въздух; 

 компенсиране на въздействието на външния гама-фон; 

 интерфейси за връзка RS-232, RS-485, Ethernet; 

 звукова и светлинна сигнализация за превишаване на установените прагове; 

 работа с собствен помпен блок или с външна магистрала за пробоотбор; 

 настройка с помощта на преносим компютър; 

 периодична проверка без демонтажа с помощта на образцов източник; 

 наличие на изход «сух контакт»; 

 възможност за включване на външен блок за аварийна сигнализация БАС. 

Принцип на действие: 

 регистриране на бета-частици, изпускани от бета-активни газове в работната камера. 
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Комплект на доставка: 

Базов комплект:  

 установка УДГ-1Б; 

 захранващ кабел; 

 кабел за връзка с РС RS-232; 

 защитен пръстен с филм 2 бр.; 

 контролен източник в калъф; 

 държател за контролния източник; 

 монтажен комплект; 

 програмно осигуряване "Конфигуратор". 

По поръчка:  

 тръбичка едноканална силиконова медицинска тръбичка ТСМ-10/16 – опаковка 20 м (за измервания в системите за вентилация); 

 възел за закрепяне (стенен);  

 помпен блок БН-01 (мобилен или стенен); 

 филтър за аерозоли с комплект от 10 бр. филтри АФА-РМП-20 (при работа в автономен режим без УДА-1АБ, за предотвратяване на 

попадането на аерозоли и прах в работния обем на камерата)  

 аерозолен аналитичен филтър АФА-СИ-20 10 бр.; 

 аналогов изход (4 ÷ 20 мА).  

  



Описание на установката и съставните и части 
 

 

Установката се комплектова с интерфейс RS-232 и интерфейси Ethernet IEEE 802.3 и 

RS-485. RS-232 е служебен интерфейс за управление, диагностика, настройка и ремонт 

с помощта на програма «Конфигуратор», а RS-485 и Ethernet IEEE 802.3 са външни 

интерфейси за включване на установката в системи за радиационен контрол. 

Устройство, включено към изход «сух контакт», може да бъде включено/изключено при 

превишаване на праговете. 

Външният блок за аварийна сигнализация се включва към куплунга на БАС. 

Установката управлява чрез собствен помпен блок и може да управлява чрез външни 

изпълнителни устройства (например, електромагнитни клапани при работа с външна 

магистрала за пробоотбор), подавайки напрежение 220 V (50 Hz) (куплунг «К 

НАСОСУ»). 

 

Програма «Конфигуратор» служи за управление, диагностика, настройка и ремонт на 

установката, също позволява да се прочитат данните от архива на установката. 
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Първоначалната проверка на установки се извършва по работен еталон Kr-85. 

Определянето на чувствителността към бета-лъчение Sr-90(Y-90) и нелинейността на 

градуировъчните характеристики при периодична проверка на установката се извършва 

с помощта на комплекта работни еталони 2-ри разряд тип 1СО с външно излъчване в 

ъгъл 2π: 5·10
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 част/с в държател. 

 

 

Дезактивация на измервателната камера се извършва чрез избърсване с тампони на 

вътрешната повърхност на камерата или промивка на камерата с дезактивиращ разтвор. 

Разтворът се излива пред дренажната тръбичка на дъното на установката. 

 

 
Допълнително оборудване 

 

Информационно табло  Индикация на данните от оборудването на АСРК 

Блок за индикация БИ-2 

 индикация на данните от оборудването на АСРК; 

 звукова и светлинна сигнализация за превишаване на праговете на  

оборудването на АСРК; 

 звукова сигнализация: 80 ÷ 100 dB на разстояние 1 м; 

 светлинна сигнализация: червен, жълт, зелен. 

Блокове за аварийна сигнализация БАС/БАС-1с 

Подаване на светлинни и звукови сигнали при различни състояния на  

контролираната радиационна обстановка 
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БОП-1М: Блок за обработка и предаване на 

информацията 

 Обработка на информацията, постъпваща от блокове УДМН-100, ДБГ-С11Д,  

УДКГ-100,БДМГ-101, БДРГ-52, радиометър за замърсяване РЗБА-04-04М 

 Предаване на данни в информационната мрежа 

 Предаване на данни в преносим компютър 

 Запазване на праговите настройки и параметрите на детекторните  блокове 

 Захранване и диагностика на детекторните блокове 

 Звукова и светлинна сигнализация при превишаване на праговете 

 Визуализиране на стойностите на измерваните величини на външните  

устройства за индикация 

 Архивиране на данните в енергонезависимата памет 
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