
 

Дозиметри  

ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1 
Малогабаритен икономичен прибор за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на 

дозата и амбиентния еквивалент на дозата на рентгеново и гама лъчение. 

Особености 

 Уникална комбинация от икономичност, бързина и лекота на използване 

 Време на работа без подмяна на батерията (2 х АА): АТ2140 - 5000 часа, АТ2140А, 

А/1 - 10000 часа 

 Режим на търсене 

 Наличие на USB интерфейс и енергонезависима памет за създаване на система за 

автоматизирано измерване и контрол на дозовите натоварвания (АТ2140А/1) 

 Индикация за нивото на разреждане на батерията и неизправност на основните 

компоненти 

 Автоматична компенсация на собствения фон на детектора 

 Бърза реакция на променящи се нива на радиация 

 Удобство и лекота на използване 

 Едновременно измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата и 

амбиентния еквивалент на дозата 

 Автоматично изчисляване на статистическата грешка на резултатите 

 Звукова и визуална сигнализация при превишаване на праговите нива по доза и 

мощност на дозата 

 Възможност за работа на тъмно или при слаба светлина 

 Подходящ за сурови температурни условия (ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1) 

  



Области на приложение 

Атомна енергетика 

Национална сигурност 

Мониторинг на околната среда 

Наука и образование 

 

Основни характеристики на 

дозиметрите 

ДКГ-АТ2140 ДКГ-АТ2140А 

 

ДКГ- АТ2140А/1 

 

Обхват на индикация на мощността на 

амбиентния еквивалент на дозата от 

гама-лъчение 

0,01 μSv / h –  

10 mSv / h 

0,01 μSv / h - 100 mSv / h 

Обхват на измерване на мощността на 

амбиентния еквивалент на дозата от 

гама-лъчение 

0,1 μSv / h –  

10 mSv / h 

0,1 μSv / h - 100 mSv / h 

Обхват на индикация на амбиентния 

еквивалент на дозата от гама-лъчение 

0,01 μSv - 9,99 Sv 

Обхват на измерване на амбиентния 

еквивалент на дозата от гама-лъчение 

0,1 μSv - 1,99 Sv 

Граница на основната относителна 

грешка на измерване 

±15% 

Грешка при градуиране не повече от ±5% 

Типова чувствителност към гама 

лъчение 137Cs 

1.8 cps/(μSv·h-1) 

Енергиен диапазон на гама-лъчение 50 keV - 3 MeV 

Енергийна зависимост по отношение на 

енергията 662 keV (137Cs) 

±30% ±25% 

Анизотропия в ъглов интервал ± 60о 

за 137Сs и 60Со  

за 241Am 

 

±25% 

±60% 

Време за реакция при промяна на 

мощността на дозата от 1 на 10 μSv / h 

не повече 

от 10 s 

не повече от 5 s 

Радиационен ресурс не по-малко от 100 Sv 



Радиационно претоварване Приборът издържа 100-кратно превишаване на 

горната граница на диапазона на измерване на 

мощността на дозата с индикация на показанията не 

по-ниска от горната гранична стойност 

Захранване Комплект батерии от 2 АА елемента или комплект от 

2 АА акумулаторни батерии с номинално напрежение 

1,2 V 

Общо време на работа от един 

комплект батерии в условия на 

естествено фоново лъчение 

не по-малко от 

5000 часа 

не по-малко от 10 000 часа 

Интерфейс за връзка с ПК - - USB 

Устойчивост при падане - от височина до 1,0 м върху твърда 

повърхност 

Степен на защита IP40 

Среден експлоатационен живот Не по-малко от 15 години 

Диапазон на работната температура от -20 оС  

до +50 оС 

от -30 оС до +60 оС 

Относителна влажност на въздуха при 

температура 35 ° C и по-ниска без 

кондензация на влага 

до 95 % 

Размери, тегло (без батерии) 111x70x28 мм; 110 g 

 

  



Типични зависимости на чувствителността на дозиметрите 

 

 


