
 

Индивидуален малогабаритен дозиметър 

ДКГ-PM1604A 

Малогабаритният професионален дозиметър е предназначен да измерва индивидуалната 

еквивалентна доза и мощността на индивидуалната еквивалентна доза от гама и 

рентгеново лъчение в широк диапазон от енергии. Малогабаритният индивидуален 

дозиметър ДКГ-РМ1604В се различава от дозиметъра ДКГ-РМ1604А в разширения 

диапазон на измерване на МЕД. 

Принцип на действие 

В дозиметрите е предвидена възможност да се задават два независими прага на 

сигнализация по доза и мощност на дозата, при чиито надвишаване автоматично се 

включва звукова сигнализация. При това величината, чийто праг е превишен, се 

визуализира на дисплея на прибора, което осигурява навременна информация за 

потребителя за радиационна опасност. В случаите, когато интензивността на лъчението 

превишава горната граница на измерване на мощността на дозата, на дисплея се 

визуализира предупредителното съобщение "OL" и се излъчва накъсан звуков сигнал. 

Дозиметри ДКГ-РМ1604А и ДКГ-РМ1604В са оборудвани с енергонезависима памет, в 

която автоматично се съхраняват до 1000 събития от историята (измервания на 

мощността на дозата, величината на натрупаната доза, случаи и нива на превишаване на 

установените прагове на сигнализация; 500 МЕД + 500 EД). Използвайки инфрачервен 

(ИЧ, IR) комуникационен канал, информацията от енергонезависимата памет на прибора 

може да бъде прехвърлена в персонален компютър за по-нататъшна обработка и анализ, 

както и представяне под формата на съответни бази данни като част от система за 

контрол и отчет на дозите на облъчване на персонала. 

Херметичният, удароустойчив корпус позволява използване на приборите в 

неблагоприятни условия на работа и, ако е необходимо, извършване на дезактивация на 

дозиметрите, а флуоресцентната подсветка улеснява четенето на информацията от 

дисплея при липса на външно осветление. 



Мрежови функции 

Дозиметрите могат да бъдат интегрирани в автоматичната система за проследяване на 

дозовите натоварвания Personal Dose Tracker, която позволява да бъде воден отчет на 

индивидуалните дози външно облъчване на персонала.  

Отрасли на приложение 

 Предотвратяване на нерегламентирано преместване на ядрени и радиоактивни материали  

 Аварийно реагиране  

 Дозиметри за гости  

Съответствие на стандарти 

Разработен в съответствие с изискванията на стандарти ANSI N42.20 - 2006 и IEC 61526: 

2010  

Спецификация 

Детектор Гайгер-Мюлеров брояч 

Диапазон на измерване на МЕД От 1,0 μSv / h до 5,0 Sv / h 

Диапазон на индикация на МЕД от 0,01 μSv / h до 6,5 Sv / h 

Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване на МЕД 

± (15 + 0.02/Ḣ + 0.003Ḣ) %, където Ḣ – 

стойността на МЕД, mSv/h; 

Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване на ЕД 
± 15 % 

Диапазон на индикация на ЕД от 0,01 μSv до 9,99 Sv 

Диапазон на регистрираните енергии 0.048 до 6.0 MeV 

Енергийна зависимост спрямо енергия 0,662 

MeV (Cs-137), не повече от: 
± 30% (от 0.048 до 3.0 MeV);  

± 50% (от 3.0 до 6.0 MeV) 

Запис на история линейна, циклична 

Приборът е устойчив на падане върху 

бетонен под от височина 
1.5 м 

Тип на сигнализация звукова 

Будилник да 

Таймер да 

Секундомер да 



Календар да 

Обмен на информация с ПК 
съгласно специална програма, използваща 

адаптера на IR комуникационния канал 

Захранващ елемент един захранващ елемент тип CR2032 

Индикация за нисък заряд на батерията LCD 

Захранващ елемент 9 месеца 

Физически параметри:  

Габарити 50х56х19 мм 

С клипс 50х90х19 мм 

Тегло 0.085 кг 

 

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

Работна температура -20 до +70 °C 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 

Относителна влажност до 98 % при температура 35 °C 

 


