
 

Индивидуален дозиметър за 

рентгеново и гама-лъчения  

ДКГ-РМ1610B 
Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и 

мощността на индивидуалния еквивалент на дозата от непрекъснато и импулсно рентгеново 

и гама лъчения. Лесното използване и управление, малкото тегло и устойчивостта към 

външни въздействия правят прибора особено ефективен за бързо реагиране в извънредни 

ситуации. 

Принцип на работа 
Индивидуалният дозиметър е снабден със звукова, светлинна и вибрационна сигнализации 

за предупреждение на ползвателя за  превишаване на праговите стойности на ЕД или МЕД. 

Приборът позволява автоматично, през установен от ползвателя интервал от време, да се 

записват и съхраняват в енергонезависимата памет до 4000 събития от историята на 

измерване на МЕД и ЕД за последващо предаване в РС. Обменът на информация с РС се  

осигурява по USB интерфейс. В модификация PM1610B-01 връзката с РС  може също да се 

осъществява посредством използването на различни типове безжични четци, 

съответстващи на стандарт ISO 15693. Дозиметърът има херметичен и удароустойчив 

корпус, малко тегло и компактен размер. 

  



Модификации 
ДКГ-PM1610B-01 - модификация допълнително снабдена с интерфейс ISO15693 

Мрежови функции 
Дозиметърът може да бъде интегриран в автоматизирана система за отчитане на дозовите 

натоварвания Personal Dose Tracker, която позволява воденето на отчет на индивидуалните 

дози от външно облъчване на персонала. 

 Отрасли на използване 
 Предотвратяване на несанкционирано пренасяне на ядрени и радиоактивни материали 

 Аварийно реагиране 

 Дозиметри за посетители 

 Контрол на индивидуалните дозови натоварвания 

 Радиационна безопасност при неразрушаващ контрол 

Съответствие на стандарти 
Разработен с отчитане на изискванията на стандарти ANSI N42.20 - 2006 и IEC 61526: 

2010 

Спецификация 
Детектор Брояч ГМ 

Диапазон на измерване на МЕД 0.1 μSv/h to 10.0 Sv/h 

Диапазон на индикация на МЕД от 0.01 μSv/h до 12.0 Sv/h 

Граница на допустимата основна относителна 

грешка на измерване на МЕД 

± (10 + К1 / Ḣ +К2 ∙ Ḣ ) %, К1 – коефициент,  

равен на 0,0015 mSv/h; К2 – коефициент,  

равен на 0,0015 (mSv/h)-1 

Диапазон на измерване на ЕД от 

непрекъснато фотонно лъчение 

от 0.05 μSv до 20 Sv 

Диапазон на измерване на ЕД от импулсно 

фотонно лъчение 

от 10 μSv до 20 Sv 

Диапазон на индикация на ЕД от 0.001 μSv до 24 Sv 

http://ru.polimaster.com/catalog/personal-dosimeters/x-ray-and-gamma-personal-dosimeter-pm1610b_01_/
http://ru.polimaster.com/catalog/system_software/personal-dose-tracker-software/


Граница на допустимата основна относителна 

грешка на измерване на ЕД 

± 20% 

Диапазон на регистрираните енергии от 0.02 до 10.0 МеV 

Енергийна зависимост на чувствителността относно енергия 0.662 МеV (Cs-137) в диапазон: 

от 20 кеV до 33 кеV -60% 

от 33 кеV до 48 кеV -40% 

от 48 кеV до 3 МеV ±30% 

от 3 МеV до 10 МеV ±50% 
 

Обмен на информация с РС USB 

Захранващ елемент Захранващ елемент 1.5 V, AAА (LR03),  

не по-малко 1100 mA/h 

Время на непрекъсната работа на прибора от 

един захранващ елемент, не по-малко 

20 дни 

Степен на защита на корпуса IP65 

Тип сигнализации визуална, звукова, вибрационна 

Прибор е устойчив на падане върху бетонен 

под от височина 

1.5 м 

Физически параметри: 

Габарити 71 х 59 х 20 мм 

Тегло 90 г 
 

Диапазон на работни температури - 20 до + 50 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 

Относителна влажност до 98% при 35°C 

Среден срок на служба не по-малко от 10 г 

 


