
Система за радиационен контрол  

СРК-PM520 

 
Системата за радиационен контрол СРК-PM520 е предназначена за противодействие на 

незаконно подвижване на радиоактивни източници в обекти с ограничен достъп, също и за 

непрекъснато откриване на източници на гама и неутронно лъчения и осигуряване на 

безопасността на различни радиационно-чувствителни обекти.  

СРК-PM520 може да бъде разгърната в няколко различни места за преминаване, в това число 

и на открито. Системата има гъвкава конфигурация и използва до 8 блока за гама и неутронно 

лъчения с различна чувствителност и диапазон на измерване, основен модул за обработка на 

данните и отдалечен ПК за настройка. Максималното разстояние между блока за обработка на 

данните и детекторните блокове е до 1000 м. Подобна конфигурация позволява да се разшири 

диапазона на контролираната зона с възможност за предаване на данните от измерванията в 

единен координационен център.  

Подходяща за използване от персонал без специална подготовка  

Принцип на работа 

Детекторните блокове (до 8) се включват към блока за обработка по линии за връзка RS-485 и 

се монтират на входовете/изходите на обектите, на ключови пунктове за достъп и контрол. 

Основният модул за обработка на данните има два независими прага на сработване на 

сигнализацията: «ВНИМАНИЕ» и «ОПАСНОСТ». Даденият модул обработва 

радиометричните данни от разпределената мрежа от детектори и сигнализира, ако праговете 

са по-високи от средния фон, чрез звукова и светлинна сигнализации. Праговете могат да бъдат 

разчетени автоматично по време на калибровката или настроени от ползвателя. 

Допълнително, система СРК-PM520 може да бъде доставена с ПК, на който е инсталирано 

потребителско ПО за настройка на чувствителността на детекторните блокове и праговете на 

сработване на сигнализацията. Също СРК-PM520 може да бъде снабдена с външен модул за 

сигнализация и да има изходи за интегриране в системите за безопасност на клиента. 

  



Преимущества на използването на система СРК-PM520 

 Подходяща за използване от персонал без специална подготовка 

 Универсално решение за откриване на източници на гама и неутронно лъчения в 

контролирани обекти 

 Включване на до 8 външни гама- и неутронни детекторни блока 

 Гъвкава конфигурация 

 Подходяща за използване на открито 

 Може да бъде алтернатива на пешеходен портален монитор 

 Радиус на покритие до 1000м 

Обекти на контрол 

 Места за съхранение и използване на ядрени материали 

 АЕЦ и предприятия на ядрената промишленост 

 Предприятия по преработка на вторични суровини 

 Области/здания с ограничен достъп 

 Държавни и правителствени здания 

 Гранични и пропускателни пунктове на летищата 

Детекторни блокове 

 БДГ-2 - на основата на енергокомпенсиран GM брояч за измерване на мощността на 

дозата на източници за гама лъчение с висока интензивност 

 БДГ-3 - на основата на CsI. Икономически ефективно решение за откриване на по-

голямата част източници за йонизиращи лъчения 

 БДН - на основата на He-3 за измерване на мощността на дозата на неутронни източници 

Модификации 

СРК-PM520-04 – включване на до 4 детекторни блока 

СРК-PM520-08 - включване на до 8 детекторни блока 

Отрасли на използване 

 Контрол на безопасен достъп  

 Контрол на радиационната обстановка  

 Контрола на придвижването на източници на йонизиращо лъчение  

  

http://ru.polimaster.com/catalog/smart-probes/gamma-radiation-detector-bdg2/
http://ru.polimaster.com/catalog/smart-probes/gamma-radiation-detector-bdg3/
http://ru.polimaster.com/catalog/smart-probes/neutron-radiation-detector-bdn/


Спецификация 

Външно включване 

- клеми за включване на до осем или до шестнадесет 

релейни изхода (60 В, 320 мА) за внедряване в 

охранителна система; 2 допълнителни входа за 

допълнително външно устройство за сигнализация, и за 

неизправност на системата или детекторните блокове за 

внедряване в охранителната система 

Детекторни блокове БДГ-2, БДГ-3, БДН 

Тип сигнализация вградена звукова 

Напрежение на заравняването 
от отделен външен мрежови захранващ блок с 

напрежение 220/110 V 

Степен на защита на корпуса IP65 

Обмен на информация с ПК USB 

Диапазон на работните 

температури 
от - 20 до 50 °С 

Относителна влажност 
до 95 % (при температура 35°С и по-низки 

температури) 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 

 


