
 

 

Дозиметър-радиометър  

МКС-РМ1401К-3 
МКС-РМ1401К-3 е многофункционален прибор, който обединява функции на прибор за 

търсене, радиометър, дозиметър, спектрометър и радиоизотопен идентификатор. 

Възможностите на прибора позволяват решаването на широк спектър задачи за 

радиационен контрол: от търсене и локализация на източници на йонизиращо лъчение до 

измерване на активността на радионуклиди в намерени източници. 

Благодарение на малките габарити, херметичността, удароустойчивия корпус, ТКИ с 

луминесцентно осветяване, приборите могат да се експлоатират в тежки и неблагоприятни 

климатични условия. 

Предназначени са за службите на митническия и граничния контрол, службите за бързо 

реагиране, службите за безопасност и силовите структури. Могат да се използват от 

сътрудниците на радиологични и изотопни лаборатории, в предприятия, където се 

използват ядрени технически установки и източници на йонизиращи лъчения. 
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Принцип на работа 
Един от най-малогабаритните и леки радиометри в света, който съчетава функции на 

няколко прибора. Приборът осигурява търсене, откриване и локализация на радиоактивни 

материали чрез регистриране на гама и рентгеново (фотонно), неутронно, алфа и бета 

лъчения. Посредством аудио или вибро сигнализации, приборът предупреждава ползвателя 

за превишаване на установените прагове. 

С помощта на РМ1401К-3 ползвателят може да измерва МЕД от гама и рентгеново лъчения, 

също и степента на замърсеност на повърхности с алфа и бета частици. В 

енергонезависимата памет на прибора се съхраняват до 500 събития и до 1000 натрупани 

гама-спектри. 

Приборът позволява извършването на идентификация на радионуклидния състав на 

веществото, също и измерването на специфичната (СА) и обемната (ОА) активност на 

радионуклидите в образците. 

Модификации 
РМ1401К-3 – оборудван с вградени детектори за алфа-, бета-, гама- и неутронно (на 

основата на брояч 3Не) лъчения. 

РМ1401К-3М - оборудван с вградени детектори за алфа-, бета-, гама- лъчения, без 

неутронен детектор. 

РМ1401К-3P - оборудван с вградени детектори за алфа-, бета-, гама-  и неутронен на 

основата на три сцинтилационни блока. 

PM1401K-3E - оборудван с вградени детектори за алфа-, бета-, гама- и неутронно лъчения. 

В модификацията отсъства режим на измерване на относителната/обемната активност на 

радионуклид 137Cs, също и идентификация на радионуклидния състав на веществото. 

Стандартният комплект 

включва 
Дозиметър-радиометър МКС-РМ1401К-3, филтри  за α- лъчение, кабел USB, дистанционни 

пръстени (за измерване на α-, β- лъчения), клипса, 2 захранващи елемента тип AA-LR6, 

паспорт с знак за проверка и гаранционен талон, опаковка, ръководство за експлоатация 

(електронен носител) 
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Допълнителни аксесоари 
Външен  вибрационен сигнализатор (за работа в шумна обстановка или за скрито търсене), 

каишка за китката за закрепяне на външния вибрационен сигнализатора, камера – 

забавител,  устройство за калибровка, телескопичен удължител (за извършване на 

обследвания в труднодостъпни места), съд Маринелли (за измерване на специфичната 

активности на изотопи на радионуклид цезий-137 в течности и ронливи продукти), статив 

(за измерване на специфичната активност на изотопи на радионуклид цезий-137 в течности 

и ронливи продукти) 

Приложение 

 Аварийно реагиране 

 Контрол на повърхностното замърсяване 

 Контрол на суровини, готова продукция, отпадъци 

Съответствие на стандарти 
Разработен с отчитане на изискванията на стандарти ANSI N42.33 -2006 

ANSI 42.34 - 2006, IEC 62327: 2006, ANSI N42.42: 2012 

По критерий за откриване на източници на γ- лъчение дозиметърът съответства на 

изискванията на програма ITRAP и ГОСТ Р 51635-2000 

Спецификация 
Детектор CsI(Tl), GM, He-3 

Диапазон на измерване на МЕД от 0.1 µSv/h до 100 mSv/h 

Диапазон на индикация на МЕД от 0.01 µSv/h до 200 mSv/h 

Граница на допустимата основна относителна 

грешка при измерване на МЕД 

±(15 + K/Ḣ) %, където Ḣ - стойност на 

МЭД в mSv/h, К – коефициент равен 

на 0,0015 mSv/h 

Диапазон на измерване на плътността на потока 

алфа-лъчение 

от 15.0 до 105 min-1·cm-2 

Граници на допустимата основна относителна 

грешка при измерване на алфа- частици в 

диапазон на измерване по 239 Pu 

±(20 + А/φ) %, където φ - измерената  

плътност на потока алфа- частици  

в min-1·cm-2; А – коефициент, равен на  

450 min-1·cm-2 



Диапазон на измерване на плътността на потока 

бета-лъчение 

от 6.0 до 105 min-1·cm-2 

Граници на допустимата основна относителна 

грешка при измерване на β- частици по (Sr-90+Y-

90) 

±(20 + А/φ) %, где φ - измерената  

плътност на потока бета- частици в  

min-1·cm-2, А – коефициент равен на  

60 min-1·cm-2 

Диапазон на измерване на СА (ОА) на 

радионуклид 137 Cs в геометрията на измерване  

на съд Маринелли 

от 102 до 105 Bq/kg (Bq/l) 

Граници на допустимата основна относителна 

грешка при измерване на СА (ОА) на 

радионуклиди 137 Cs 

± (30+К⁄А)%, където К – коефициент равен 

на 2000 Bq/kg; А – измерената специфична 

активност, Bq/kg 

Чувствителност на дозиметъра при измерване на 

СА (ОА) в геометрията на съд Маринелли, не по-

малко от 

3.0·10-3 pulses·kg/s(cps·l/s)·Bq за 137 Cs 

Диапазон на плътност на пробата при измерване 

на СА 

от 0.2 до 1.6 g/сm3 

Енергийна зависимост относно енергия 0,662 МеV (Cs-137) в режим на измерване на  

фотонно лъчение, не повече от: 

в диапазон на енергии от 0,015 до 0,045 МеV ± 40 % 

в диапазон на енергии от 0,045 до 15,0 МеV ± 30 % 
 

Енергиен диапазон на измерваното фотонно 

лочение 

от 0.015 до 15 МеV 

Диапазон на гранични енергии на измерване на 

плътността на потока бета-частици 

от 0.15 до 3.5 МеV 

Енергиен диапазон на регистрираното неутронно 

лъчение 

от топлинни (0,025x10-6 МеV) до 14 МеV 

Тип сигнализация визуална (цветен ТКИ), звукова, външна  

вибрационна 

Диапазон на индикация на скоростта на броене на 

неутронно лъчение 

в режим на търсене - от 0,01 до 999 s-1 

Диапазон на индикация на скоростта на броене 

при регистриране на гама-, алфа-, бета- лъчения в 

режим на търсене 

от 1.00 до 2.7·105 s-1 

Чувствителност на прибора към гама-лъчение: 

за 241 Am 200.0 с-1 /( µSv/h) 

за 137Cs 200.0 с-1 /( µSv/h) 
 

  



Чувствителност към неутронно лъчение: 

за Pu-α-Be 0.09 pulses·cm2 

за топлинни неутрони 4.0   pulses·cm2 

за Pu-α-Be (при използване с камера-

забавител) 
0.6   pulses·cm2 

 

Чувствителност към алфа-лъчение (по Pu-239) 0.5 pulses·cm2 

Количество канали на натрупване на 

сцинтилационни спектри от гама- лъчение 

1024 

Чувствителност към бета-лъчение (по Sr-90 + Y-

90) 

3.5 pulses·cm2 

Наличие на радиоизотопна идентификация има 

Количество запазвани в енергонезависимата памет 

сцинтилационни спектри от γ- лъчение 

до 1000 

Обмен на информация с ПК USB 

Напрежение на захранването 3.0 (+ 0,2; минус 0,4) V (два захранващи  

елемента типа АА) 

Время на непрекъсната работа на прибора 300 ч - в нормални условия на експлоатация  

при използване на осветяването на ТКИ,  

звуковата и вибрационната сигнализации  

не повече от 5 мин/24 ч 

Степен на защита на корпуса IP65 

Диапазон на работни температури -30°C до 50°C 

Относителна влажност до 95 % при 35 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 

Приборът е устойчив при падане върху бетонен 

под от височина 

0.7 м 

Габарити не более 262х60х65 mm 

Тегло не повече от 0.82 кg 

Среден срок на служба не по-малко от 10 год. 

 


