
КАДМИЙ (ново поколение) 
Дозиметър-сигнализатор за търсене  

ДКС-02ПН 

 

Описание 
Високочувствителен прибор за откриване и локализация на радиоактивни и ядрени материали по 
външните им гама- и неутронно лъчения. Използва се от граничните служби и екологичните 
инспекции с цел предотвратяване на несанкциониран трафик на радиоактивни материали през 
държавната граница. 

Особености 
 Високочувствителни сцинтилационни детектори - CsI за гама-лъчение и LiI за неутронно 

лъчение ново поколение с твърдотелен (силициев) фотомножител. 

 Цветен дисплей с високо разрешение. 

 Вграден GPS/GLONASS-приемник. 

 Отсъствие на «микрофонен ефект». 

 Висока термостабилност. 

 Звукова и вибрационна сигнализация при превишаване на праговите нива. 

 Светлинна цветна сигнализация (индикация) при превишаване на праговите нива (по гама-
лъчение – червен цвят, по неутрони – син) с дублирането и по краищата на устройството. 

 Връзката на дозиметъра с РС се осъществява чрез USB-порт. 

 Захранване от вграден литий-полимерен акумулатор, който може да се зарежда чрез 
USB-кабел. 

 Степен на защита на обвивката IP67. 



Основни технически 
характеристики 

Чувствителност към гама-лъчение за (137Cs), не по-
малко от 

(pulse/s)/(µSv/h) 200 

Чувствителност към неутронно лъчение за:   

— топлинни неутрони, не по-малко от pulse·cm2/neutron 1,2 ± 0,12 

— бързи неутрони, не по-малко от pulse·cm2/neutron 0,120 ± 0,012 

Диапазон на индикация на МАЕД от фотонно 
йонизиращо лъчение 

0.01 µSv/h … 1 Sv/h 

Диапазон на индикация на МАЕД от неутронно лъчение 0.01 µSv/h … 10 mSv/h 

Диапазон на индикация на скоростта на отчитане на 
фотонно йонизиращо лъчение 

cps 1 … 25000 

Диапазон на индикация на скоростта на отчитане на 
неутронно лъчение 

cps 0,01 … 25000 

Граница на допустимата относителна основна грешка 
при измерване на МАЕД от фотонно йонизиращо 
лъчение с доверителна вероятност 0,95 (137Cs) 

% ±(15+1/H*(10)), където H*(10) —  
Числена стойност на  
Измерената МАЕД,  
еквивалентна на µSv/h 

Енергиен диапазон на регистрираното фотонно 
йонизиращо лъчение 

МеV 0,02 … 3,00 

Енергийна зависимост на показанията на дозиметъра 
при измерване на МАЕД от фотонно йонизиращо 
лъчение в енергиен диапазон от 0,05 до 3,00 МеV 
относно енергия 0,662 МеV (137Cs) 

% ±25 

Енергиен диапазон на регистрираното неутронно 
лъчение 

от топлинни до 14 МеV 



Время за установяване на работен режим на 
дозиметъра, не повече от 

мин 1 

Время за калибровка по нивото на гама-фона c 2 … 60 

Време за реакция при промяна на МАЕД от фотонно 
йонизиращо лъчение в повече от 10 пъти 

c 0,25 

Номинално напрежение на захранването на 
дозиметъра от литий-полимерен акумулатор 

V 3,7 

Време на непрекъсната работа на дозиметъра при 
захранване от напълно зареден акумулатор при 
условия на нормално фоново лъчение и изключено 
осветление на дисплея,  не по-малко от 

Ч 45 

Температурен диапазон °С -20 … +50 

Габаритни размери на дозиметъра без клипс, не повече 
от 

мм 67 х 127 х 30 

Тегло на дозиметъра, не повече от кг 0,28 

Комплект на доставка 
 дозиметър-сигнализатор за търсене ДКС-02ПН „КАДМИЙ” 

 зарядно устройство 

 ръководство за експлоатация 

 програмно осигуряване 

 кутия 

Програмно осигуряване 
Предназначено за: 

 прочитане от паметта на дозиметъра в РС на резултатите от измерванията и критичните събития; 

 подготовка и разпечатване на отчети; 

 изобразяване на получената дозиметрична информации с GPS-координати на карта на 

местността. 


