
Ръчни дозиметри за гама-лъчение 
ДКГ-РМ1603 А / В 

 
 

Ръчни професионални дозиметри за гама-лъчение за автоматичен контрол на радиационната обстановка и отчитане 

на дозовото облъчване на човека в широк диапазон на мощността на дозата и дозата от гама лъчение. Дозиметрите 

могат да се използват за работа в тежки експлоатационни условия. 

Миниатюрните професионални дозиметри са предназначени за измерване на амбиентната еквивалентна доза (ЭД) 

Н*(10) и мощността на амбиентната еквивалентна доза (МЭД) Ĥ*(10) от гама и рентгеново лъчения от 1 µSv/h до 5 

Sv/h (ДКГ-РМ1603А)  или до 10 Sv/h (ДКГ-РМ1603В) в широк енергиен диапазон. В дозиметрите е предвидена 

възможност за настройка на два независими прага на сигнализация по доза и по мощност на дозата, превишаването 

на които автоматично се съпровожда със звукова сигнализация. При това на дисплея на приборите се изобразява тази 

величина, прагът на която е превишен, което осигурява своевременно информиране на ползвателя за радиационната 

опасност. В случаите, когато интензивността на лъчението превишава горната граница на измерване на мощността 

на дозата, на дисплея се изобразява предупреждаващ надпис "OL" и се издава прекъсващ звуков сигнал. 

 

Дозиметри ДКГ-РМ1603А и ДКГ-РМ1603В са снабдени с енергонезависима памет, в която автоматично се запазват до 

1000 събития от историята (измервания на мощността на дозата, величини на натрупаната доза, случаи и нива на 

превишаване на установените прагове на сигнализация; 500 МЕД + 500 ЕД). Използвайки инфрачервения  (ИЧ) канал 

за връзка, информацията от енергонезависимата памет на прибора може да бъде предадена в РС за последваща 

обработки и анализа, също и за представяне във вид на съответни бази данни в рамките на системи за контрол и 

отчитане на дозите на облъчване на персонала. 

 

Херметичният, удароустойчив корпус позволява да се използват приборите в неблагоприятни условия на експлоатация 

и при необходимост да се провежда дезактивация на дозиметрите, а луминесцентното осветяване дава възможност 

за лесно прочитане на информацията от дисплея при отсъствие на външно осветление. 



Съответствие на стандарти 
Разработен с отчитане на изискванията на стандарти IEC 60846-1:2009 
  

Използване: 

 
Митнически и граничен контрол 

Радиационна защита и медицина 

Индивидуална радиационна защита 

Службите за безопасност и силовите структури 
Добиване на уран и производство на ядрено гориво 

 

 ДКГ-PM1603A ДКГ-PM1603B 

Детектор Брояч ГМ Брояч ГМ 

Измерване на МЕД от 1 µSv/h до 5.0 Sv/h от 1 µSv/h до 10.0 Sv/hЗв/ч 

Граница на допустимата относителна грешка 

по мощност на дозата 

± (15 + 0.02/H + 0.003H) % 

където H – мощност на дозата в 

mSv/h (в диапазона 0.001 - 5000 

mSv/h) 

± (15 + 0.02/H + 0.002H) % 

където H – мощност на дозата в 

mSv/h (в диапазона 0.001 - 10000 

mSv/h) 

Диапазон на измерване на ЕД от 1.0 µSv до 9.99 Sv от 1.0 µSv до 9.99 Sv 

Граница на допустимата основна относителна 

грешка на измерване на дозата 

± 15% (в диапазона 1 µSv - 9.99 Sv) ± 15% (в диапазона 1 µSv - 9.99 Sv) 

Енергиен диапазон 0.048 - 3 МеV 0.048 - 3 МеV 

Енергийна зависимост на чувствителността 

по отношение на енергия 0.662 МеV (137Cs)  

в целия диапазон 

± 30% ± 30% 

Запазва работоспособност след кратко 

въздействие в течение на 5 мин на гама-

лъчение с пределно допустима мощност на 

дозата: 

50 Sv/h 100 Sv/h 

Степен на защита на корпуса на прибора IP67 IP67 

Приборът е устойчив на падане върху бетонен 

под от височина 

1.5 м 1.5 м 

Корпусът на прибора е устойчив при потапяне 

във вода на дълбочина 

1 м 1 м 

Канал за предаване на данни   

Тип сигнализация звукова звукова 

Допълнително   

Секундомер да Да 

http://polimaster.ru/applications/customs_and_border_control/
http://polimaster.ru/applications/health_physics_and_medicine/
http://polimaster.ru/applications/individual_radiation_protection/
http://polimaster.ru/applications/security_and_police/
http://polimaster.ru/applications/uranium_mining_and_nuclear_fuel_production/


Индикация на броене на оставащото време за 

пребиваване на работното място в зависимост 

от текущите измерени стойности на МЕД и ЕД 

  

Допълнителни функции минути, час, ден от седмицата, дата, 

месец, година 

минути, час, ден от седмицата, дата, 

месец, година 

Календар будилник, таймер, секундомер будилник, таймер, секундомер 

Връзка с РС ИК ИК 

Захранване на прибора 

Тип батерия CR 2032 CR 2032 

Индикация за нисък заряд на батериятаареи пиктограма на ТКИ пиктограма на ТКИ 

Време на непрекъсната работа на прибора от 

един захранващ елемент, (при средна стойност 

на МЕД не повече от 0,3 µSv/h, и използване 

на осветяване, звукова, светлинна и 

вибрационна сигнализация – не повече от 20 

c/ден) не по-малко от 

9 месеца 

*при използване на осветяване на 

ТК-дисплей, звукова и визуална 

сигнализации не повече от 5 м/ден 

9 месеца 

*при използване на осветяване на 

ТК-дисплей не повече от 5 сек./24ч. 

Физически параметри 

Габарити 50 x 56 x 19 мм 50 x 56 x 19 мм 

Тегло 85 г 85 г 

Допустими условия на работа 

Температурен диапазон -20 до +70 °C -20 до +70 °C 

Относителна влажност до 98% при 35°C до 98% при 35°C 

 

 

 


