
 
 

   
 

Aer 5000 Desktop 

Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на 
въздуха (CAM) 

Aer5000 осъществява непрекъснат мониторинг на 

околния въздух с цел детектиране на радиоактивни 

аерозоли в него (LLRD). Типични области на приложение 

са ядрените съоръжения, NORM индустрията, мините и 

ядрената медицина (например DIN ISO 16639 / VDE 

0493-1-6639). 

Устройството е много подходящо за ограничени 

пространствени условия поради компактния си дизайн. 

Аерозолите се отлагат върху повърхността на филтър от 

вътрешната помпа и се анализират чрез спектроскопия. 

Естественият фон, дължащ се на Радон и Гама лъчения, се компенсира напълно. 

Aer5000 Desktop е незабавно готов за работа след 

захранване. Интуитивната работа със сензорен екран и 

ясната структура на менюто позволяват работа дори от 

неквалифициран персонал. Ергономичният дизайн и 

малкото тегло улесняват преместването на прибора, ако 

е необходимо. Стилният модул с гладки повърхности 

може лесно да бъде де-контаминиран. 

Помпата работи много тихо. Откритият приток на въздух 

в комбинация с регулиран дебит осигуряват неизменно и 

с ниски загуби отлагане на аерозолите върху 

повърхността на филтъра. Големият активен диаметър 

на филтъра и дългата филтърна лента, използвани във 

филтърния стъпков отсек способстват за постигане на 

значително време на работа без намеса. Уникалният 

механизъм за динамично уплътняване на филтъра 

избягва течове, налични при конвенционалните решения 

на подвижни филтри. Опционално уредът може да бъде 

оборудван с вакуумен адаптер (KF / DN16) за свързване 

на пробоотборни или гъвкави тръби. Загубите на частици 

на входа стават незначителни благодарение на 

специалната конструкция. 

Поради високата чувствителност на Aer5000, могат да се постигнат много ниски 

граници на детектиране и прагове за предупреждение за подлагане на алфа и бета 

лъчение. Всички параметри, необходими за правилната работа, се наблюдават 

непрекъснато и са част от съхранените данни за измерване. Гъвкавата система за 

сигнализация предупреждава потребителя в случай на превишаване на праг или 

някакво отклонение от нормалния режим на работа. Сигналният модул може да бъде 

свален от корпуса за оптимална видимост. 



 
 

   
 

Има много опции за допълнителни детектори / сензори (например NaI сонда с 

нуклидна идентификация) и системна интеграция. 

  



 
 

   
 

 

Aer 5200 – Технически данни  

Детектор  900mm² йонно-имплантиран силициев детектор 

 Опция: Двоен детектор за динамична компенсация на гама 

фона 

 Енергиен обхват 80keV...3MeV (Beta); 3…10MeV (Alpha) 

 Ефективност на преброяване (4) приблизително 20% 

 Отворен лицев пробоотбор за минимални загуби от 

събирането 

 Опция: Тръбен съединител за вход за въздух (вакуумен 

фланец KF / DN16) 

Филтър / Степер  Мембранна филтърна лента (PTFE); Размер на порите 

5µm; дължина 30м; ширина 65mm; добър за повече от 300 

филтърни стъпки 

 Пневматично уплътнение на филтъра за минимална 

степен на течове 

 Степен на отлагане >99,9% 

 Активно тестване на филтъра по отношение на 

перфорация и износване 

 Подмяна на филтърни намотки без инструменти 

 Повече от 12 месеца автономна работа в „нормална“ среда 

 Конфигурируем тригер за стъпка на филтъра (например 

всеки интервал на пробоотбор, фиксиран период, 

износване на филтъра, детектирана активност) 

 Необходимо време за подмяна на филтъра <2s 

Помпа  Мембранна помпа - с дълготраен живот, с ниско ниво на 

шум, безчеткова 

 Номинален въздушен поток 8l / min (регулируем диапазон 

4 до 10l / min) 

 Контролиран от процесора въздушен поток за постоянни 

условия на отлагане 

 Пад на налягането във филтъра 15… 150mbar (при 10l / 

min) 

 Емисия на шум приблизително 51dBA (на разстояние 1 м) 



 
 

   
 

Резултати  Равновесна еквивалентна концентрация (EEC) за дъщерни 

продукти на радон и торон в Bq / m³ 

 Експозиция за алфа и бета източници (LLRD) в Bqh / m³ 

 Доза за алфа и бета източници в µSv или DAC-hrs (дозови 

коефициенти, регулируеми от потребителя) 

 Откриване на природен уран с автоматичен избор на 

коефициент на доза Unat 

 Средна концентрация на активност за алфа и бета 

източници в Bq / m³ 

 Отделен канал за алфа грубо броене в cps или Bq 

 Опция: мощност на дозата в µSv / h 

 Температура, влажност, налягане, напрежение на 

батерията 

 Дебит, износване на филтъра, стъпка на филтъра, край на 

филтърната лента 

Стандарти  IEC 60761-1 

 IEC 60761-2 

 IEC 61578 

 IEC 61577-3 

 IEC 1263 

 CE, VDE 

 DIN ISO 16639 (VDE 0493-1-6639) 

Компенсация  Компенсация на естествения радонов фон чрез алфа 

спектроскопия с динамично приспособяване на пиковата 

форма по отношение на прогресивното износване на 

филтъра 

 Горният алфа-праг на енергията за LLRD = 5,6MeV 

 Статична компенсация на гама фона 

 Опция: динамична компенсация на гама фона чрез двоен 

детектор 

 Динамично отхвърляне на удар (механичен удар) чрез 

анализ на формата на импулсен сигнал 

LLRD 

Чувствителност 

 приблизително 7cpm/(Bqh/m³) 

Обхват на 

измерване 

 35000Bqh/m³ (175000DACh(Pu)) 

 2MBq / m³ за 1 минута 

Измерване  До 16 дефинирани от потребителя пробоотборни цикли (1s 

до 1 година) 

 Предефинирани пробоотборни цикли 1, 5, 15, 60 минути 

Граници на 

откриване 

 Вижте таблиците по-долу 



 
 

   
 

Индикация за 

предупреждение 

 Конфигурируеми прагове за предупреждение за всички 

измерени резултати 

 Сигнален блок със зелена, жълта и червена светлина, 

видими на 360 ° 

 Звуков сигнал 90dB (опция) 

 Индикация за предупреждение на дисплея 

 Нулирането на сигнала е конфигурируемо (или с 

потвърждение от потребителя, или с автоматично 

нулиране, ако условието за предупреждение вече не е 

налице) 

 Предварително дефинирани предупреждения за LLRD 

активност, ниска / висока скорост на броене, перфорация 

на филтъра, край на филтърната лента 

Съхраняване на 

данни 

 2 GB SD карта (> 1 200 000 записа на данни) 

 Съхранение на всички измерени необработени данни, 

включително спектри 

Опериране  Сензорен екран 6cm x 9cm (4.5 ”); Графика 240 x128 

 Силен контраст дори при пряка слънчева светлина 

 Подсветка 

 Интуитивна, разбираема структура на менюто 

Интерфейс  USB, RS232 (RS422/RS485 опционално) 

 Опция: Безжични монитори за мрежа (ZigBee) 

 Опция: TCP/IP (Ethernet/WLAN) 

 6 допълнителни конфигурируеми аналогови сензорни 

входа 

 1 допълнителен броячен вход (само за модели без опция 

за GM-тръба) 

 Опция: релейни контакти вместо предупредителен 

светлинен блок 

Захранване  Захранващ адаптер 18V/60VA 

 Вътрешна NiMH буферна батерия 12V / 1Ah за повече от 6 

часа работа в случай на прекъсване на мрежовото 

захранване (без помпа) 

Корпус  Спестяващ място десктоп корпус 

 Лесен за деконтаминация 

 308mm x 308mm x 175mm (12” x 12” x 7”) плюс детекторна 

глава 

 8kg 

Условия на 

околната среда 

 0…50°C 

 5…95%rH, без кондензация 



 
 

   
 

Програмно 

обезпечение 

dVISION 

 Дистанционно управление 

 Пренос на данни, визуализация 

 Управление на данни, експортиране в текстови файлове 

 Системна конфигурация 

 Създаване / Редактиране на измервателни цикли 

 Мрежово управление 

Допълнителни 

опции 

 Отделен филтър (свързване чрез шланг и кабел) 

 Уплътнен филтър за свързване към вентилационни канали 

 Възможност за монтиране на стена 

 Натриев йодид гама сонда (2 ”x 2”) със спектроскопия и 

нуклидна идентификация 

 GM камера за измерване на мощността на дозата 

 Сензори за CO и метан за използване в подземни мини 

 GPS приемник 

Калибриране / 

Тестване 

 Фабрично калибриране в атмосфера на дъщерни продукти 

на Радон с аерозолен генератор 

 Тестови източници Am-241 (Alpha) и Cs-137 (Beta); 

препоръчват се източници на площ с диаметър 25 mm или 

36 mm и номинална активност 185Bq като Eckert & Ziegler 

AMR02011 / CDR02011 или AMR03011 / CDR03011 или 

подобни 

 Проверка на дебита в горната част на филтъра с помощта 

на купол на адаптера и измервател на въздушния поток с 

ниско диференциално налягане (p <15mbar @ 10 / min)  

 

  



 
 

   
 

 

Граници на откриване 

Границите на откриване, посочени в таблиците по-долу, са валидни за следните 

работни условия: 

 Дебит = 8l/min 

 k1- =3 (99.8%) 

 k1- = 1.65 (95%) 

 1DAC(Pu) = 0.2Bq/m³ (10CRF835) 

 1DAC(Sr90) = 200Bq/m³ (10CRF835) 

Допълнително за бета измерване: 

 F = 0.6 

 Гама фон = 0.1µSv/h 

Предположението за границата на откриване на концентрацията е моментно 

скокообразно повишаване на концентрацията на въздушната активност до границата 

на откриване в началото на интервала за вземане на проби. Освен това се предполага, 

че на филтъра не е отложена LLRD активност. 

Alpha LLRD 

Po-218 *) 
Граница на откриване 

T = 1min 
Граница на откриване 

T = 5min 
Граница на откриване 

T = 15min 

Bq/m³ Bqh/m³ DACh Bq/m³ Bqh/m³ DACh Bq/m³ Bqh/m³ DACh Bq/m³ 

10 2.7 13.3 160 0.74 3.7 8.8 0.4 2.0 1.6 

20 2.7 13.3 160 1.0 5.0 12.0 0.57 2.8 2.3 

50 3.7 18.3 220 1.54 7.7 18.5 0.95 3.7 3.7 

100 5.0 24.9 285 2.21 11.1 26.6 1.41 5.7 5.6 

 

Beta LLRD 

Po-218 *) 
Граница на откриване 

T = 1min 
Граница на откриване 

T = 5min 
Граница на откриване 

T = 15min 

Bq/m³ Bqh/m³ DACh Bq/m³ Bqh/m³ DACh Bq/m³ Bqh/m³ DACh Bq/m³ 

10 5.12 0.026 307 2.21 0.011 14.5 1.26 0.006 5.0 

20 6.79 0.034 407 2.96 0.015 19.8 1.69 0.009 6.8 

50 10.2 0.051 615 4.51 0.023 30.7 2.59 0.013 10.4 

100 14.2 0.071 853 6.28 0.032 43.0 3.61 0.018 14.5 

*) Концентрацията на активност на Po-218 винаги е по-малка от тази на Rn-222 


