
 
Индивидуален дозиметър за 

рентгеново и гама лъчения  

ДКГ-PM1621А 
Дозиметърът има разширен диапазон на измерване на МЕД и предназначен за измерване 

на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на дозата от гама и рентгеново 

лъчения. Приборът се произвежда в четири модификации. 

Принцип на работа 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения ДКГ-PM1621 се произвежда в 

четири модификации ( ДКГ-PM1621,ДКГ-PM1621А,ДКГ-PM1621М, ДКГ-PM1621МА). 

Модификация ДКГ-PM1621А има разширен диапазон на измерване на МЕД до 1 Sv/h 

(ДКГ-РМ1621A) в енергиен диапазон от 10 кеV до 20 МеV. 

В дозиметрите е предвидена възможност за настройка на два независими прага на 

сигнализация по доза и мощност на дозата, превишаването на които автоматично се 

съпровожда със звуков сигнал. При това на дисплея на прибора се визуализира тази 

величина, прагът на който е превишен, което осигурява своевременно информиране на 

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

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

визуализира предупреждаващ надпис "OL" и се издава прекъсващ звуков сигнал. 

 

Дозиметри ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1621А са снабдени с енергонезависима памет, в 

която се  съхраняват до 1000 събития от историята на измерване на мощността на дозата, 

величината на натрупаната доза, случаите и нивата на превишаване на установените 

прагове на сигнализация. Използвайки инфрачервен  (ИК) канал за връзка, 

информацията от енергонезависимата памет на прибора може да се предава в персонален 

компютър за по-нататъшна обработка и анализ, също и за представяне във вид на база 

данни в рамките на системата за контрол и отчитане на дозите на облъчване на 

персонала. 

Херметичният, удароустойчив корпус позволява приборите да се използват в 

неблагоприятни условия на експлоатация, а луминесцентното осветяване дава 

възможност за лесно прочитане на информацията от дисплея при отсъствие на външно 

осветяване. 

  



Мрежови функции 

Дозиметрите могат да бъдат интегрирани в автоматизирана система за отчитане на 

дозовите натоварвания Personal Dose Tracker, която позволява да се води отчет на 

индивидуалните дози от външно облъчване на персонала. 

Отрасли на използване 

 Предотвратяване на несанкционирано придвижване на ядрени и радиоактивни 

материали 

 Индивидуален дозиметричен контрол 

 Аварийно реагиране 

Съответствие на стандарти 

Разработен е с отчитане на изискванията на стандарти ANSI N42.20 - 2006 и IEC 61526: 

2010, IP67 (IEC 60529) 

Спецификация 

Детектор Брояч ГМ 

Диапазон на измерване на МЕД от 0.1 μSv/h до 1.00 Sv/h 

Граница на допустимата основна относителна грешка на 

измерване на МЕД 

±(15 + К1 /Ḣ+ К2•Ḣ) %, където  

Ḣ – стойност на МЕД, mSv/h;  

К1 – коефициент 0,0015 mSv/h;  

К2 - коефициент 0,01 (mSv/h)-1 

Граница на допустимата основна относителна грешка на 

измерване на ЕД 
±15 % 

Диапазон на индикация на ЕД от 0.01 μSv до 9.99 Sv 

Тип сигнализация звукова 

Диапазон на регистрираните енергии от 10 кеV до 20 МеV 

Енергийната зависимост на показанията на дозиметъра 

относно енергия 0.662 МеV (Cs-137) не превишава 
±30 % 

Обмен на информация с РС 
по специална програма с помощта на 

адаптер за ИЧ канала за връзка 

Захранващ елемент 
един захранващ елемент тип АА,  

с напрежение 1.5 V 

Степен на защита на корпуса IP67 

Прибор е устойчив на падане върху бетонен под от 

височина 
0.7 м 

Физически параметри: 

Габарити 

 

87х72х35 мм 

Тегло 0.165 кг 

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

Диапазон на работните температури от минус 40 до плюс 60 оС 

Относителна влажност до 98 % при температура 35 оС 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 
 


