
 

Авариен дозиметричен комплект 
Автономна автоматизирана система за 

индивидуален дозиметричен контрол 

 Портативна система за дозиметричен контрол с автономно захранване 

 Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонал 

 Защитено изпълнение за използване в полеви условия 

Описание 
Автономният преносим комплект за индивидуален дозиметричен контрол за аварийни 

групи и бригади за радиационно разузнаване на АЕЦ или оперативни отряди на ПБЗН е 

създаден на основата на ново програмно осигуряване АСИДК Екотест. Комплектът е 

предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата от гама-лъчение и 

водене на автоматизирана база данни по дозово натоварване на персонала на аварийните 

групи и бригадите за радиационно разузнаване на АЕЦ или оперативните отряди на ПБЗН 

при аварийни ситуации. Построен е на основата на дозиметри за гама-лъчение ДКГ-21М  в 

количество съгласно потребностите на потребителя (базов комплект 56 бр.), които 

съответстват на изискванията на международен стандарт ІЕС 61526, и ноутбука с защитен 

водно-прахо-удароустойчив корпус. Също в състава на системата влизат инфрачервен 

адаптер, който осигурява предаване на данните и висококачествен защитен куфар 

«Pelican». 

http://ecotest.ua/ru/products/asidk-e-kotest/
http://ecotest.ua/ru/products/dkg-21m/


 

Предназначение 
 Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата HP(10) от гама-

лъчение. 

 Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата HP(10) от гама-лъчение. 

 Водене на автоматизирана база данни по дозово натоварване на персонала. 

 Показване на статистическата информация за дозиметричните данни. 

 Формиране на различни видове отчети, също и експорта им в други формати, 

възможност за разпечатване при наличие на връзка с принтер. 



Отрасли на използване 

 

Атомна енергетика 
 

 

ПБЗН и Гражданска защита 
 

 

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/nuclear-power-industry/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/nuclear-power-industry/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/emergency-services-and-civil-defense/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/emergency-services-and-civil-defense/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/nuclear-power-industry/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/emergency-services-and-civil-defense/


Особености 
 Водене на база данни на дозиметричните измервания с възможност за предоставяне на 

отчетна информации за дозовото натоварване на персонала в графичен и табличен вид, 

също и експорт в формати .doc .xls та .xml 

 Обменът на данни между дозиметрите и ноутбук се осъществява безконтактно с помощта 

на инфрачервен порта на разстояние до 0,3м 

Състав на системата 
 Ноутбук с защитен водно-прахо-удароустойчив корпус. 

 Индивидуални дозиметри за гама-лъчение ДКГ-21М в определено от ползвателя 

количество. 

 Инфрачервен адаптер. 

 Програмно осигуряване АСИДК Екотест. 

 Куфар «Pelican». 

 


