
Radon Scout/Radon Scout PLUS 

 
Радиометрите Radon Scout (РГА-1100), Radon Scout PLUS (РГА-1100 Плюс) са специално 

разработени за продължителен мониторинг на концентрацията (обемната активност) на 

радона в помещения. Особено внимание е обърнато на лекотата на боравене с прибора, също 

и на защита от несанкционирани действия. 

Два галванични елемента тип D осигуряват автономна работа на радиометъра в течение на 

няколко месеца. Интегралният Радиометър за радон Radon Scout PLUS (РГА-1100 Плюс) има 

допълнителен куплунг за мрежов захранващ блок и осигурява възможност за извършване на 

измервания в течение на неограничено време. 

Вградената енергонезависима памет на радиометъра е разчетена за продължително записване 

на измерванията с високо времево разрешение. Данните могат да бъдат предадени във всеки 

един момент в отдалечено работно място на оператора посредством модем, при това 

измерването не се прекъсва. Доставяното в комплекта ПО Radon Vision заедно с пряко 

включване поддържа приема на данни по отдалечена връзка. 

В сравнение с други пасивни радиометри за радон, радиометър Radon Scout (РГА-1100) 

притежава висока чувствителност, поради което всички изменения на съдържанието на радон 

точно се регистрират даже при низки концентрации на радон. Радиометри Radon Scout и 

Radon Scout PLUS работят в дифузионен режим, което изключва влиянието на торона върху 

резултатите от измерванията. Измерителната камера с полупроводников детектор и 

високоволтен електрод е невъзприемчива към колебанията на влажността на въздуха. 

Приборът има вградени датчици за температура и влажност (Radon Scout PLUS (РГА-1100 

Плюс) допълнително е снабден с датчик за атмосферно налягане), също и датчик за 

преместване, който разпознава дали е променяно положението на прибора по време на 

измерване. 

За ускоряване на обзорни измервания при незначителни концентрации на радона се 

препоръчва използването на радиометър RTM 1688 (РРА-1688), а при повишени 

концентрации – DOSEman (РГА-1000). 

 

  



Технически данни  

Диапазон на измерване 0 – 10 MBq/m3  

Повишена чувствителност 1,8 импулса / минута @ 1000 Bq / m³  

(независимо от влажността на въздуха)  

- 200 Bq / m³ със статистическа грешка от 20% (1 σ) в измервателен интервал от 1 h.  

- 1000 Bq / m³ със статистическа грешка <10% (1 σ) в измервателен интервал от 1 h.  

- 100 Bq / m³ със статистическа грешка от 17% (1 σ) в измервателен интервал от 3 h.  

 

Време за отговор 120 минути до 95% от последната стойност  

Вградени датчици за  

- Относителна влажност (0 ... 100%)  

- Температурa (-20 ... 40°C)  

- Датчик за преместване  

 

Интервалът на измерване 1 час или 3 часа се регулира или задава от потребителя  

Вградена енергонезависима памет за 672 записа на данни (циклична памет) 

Вграден таймер  

Захранване от 2 батерии (D), NiCd, NiMH, алкални  

Живот на батерията> 90 дни  

Обслужване чрез подвижен превключвател измерване / stand-by (функция Lock)  

Размери 175 x 135 x 55 mm, тегло 800 g (с батерии)  

Включен софтуер Radon Vision  

Доставя се също с дисплей и допълнителни функции (Radon Scout PLUS)  

 


