
 

БДБГ-09 водоустойчив 

Детекторен блок за гама-лъчение (интелектуален) водоустойчив 

 Отговаря на изискванията на CE стандарта 

 Отговаря на изискванията на ІЕС 61526 

 Херметичен корпус със степен на защита ІР68 

 Устойчив на синусоидални вибрации 

 Постоянно самотестване 

Описание 

Използва се в състава на автоматизирани системи за радиационен контрол за измерване на 

мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама лъчението във водоеми и изкуствени 

резервоари. Блокът е изпълнен в херметичен корпус от неръждаема стомана със степен на 

защита IP68. Максималната дълбочина на потапяне във вода е 20 m. При потапяне във вода, 

детекторният блок е устойчив на температура на водата от +3 ° C до +60 ° C. 

Стандартната версия на водоустойчивия БДБГ-09 е произведена с вграден Гайгер-Мюлеров 

брояч. Налична е също модификация въз основа на сцинтилационен детектор. 

Предназначение 

 Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата (МАЕД) от гама 

лъчение. 

 
  



Отрасли на приложение 
 

 

Радиологични лаборатории 

 

 

Санитария и екология 
 

 

Атомна енергетика 

 

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/radiological-laboratory/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/sanitary-dosimeters/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/nuclear-power-industry/


Особености 

 Детектор за гама-лъчение на основа на Гайгер-Мюлеров брояч. 
 Херметичен корпус на детекторния блок от неръждаема стомана. 

 Обменът на информация между детекторния блок и системата за визуализация на 

информацията се извършва по интерфейс RS-485. 

 Постоянно самотестване. 
 Наличност на информация за статистическата грешка на измерването. 

 Степен на защита на обвивката ІР68. 

 Детекторният блок, когато е потопен във вода, е устойчив на следните фактори: температура 
на водата от +3 °С до +60 °С, дълбочина на потапяне във вода - 20 m. 

 Детекторният блок е устойчив на въздействие на синусоидални вибрации по група на 

изпълнение N1 в съответствие с ГОСТ 12997-84. 

Основни технически характеристики 
Диапазон на измерване на МАЕД на гама-лъчение 0.04 µSv/h – 10 Sv/h  

Граница на допустимата основна относителна грешка при измерване на 
МАЕД от гама-лъчение при градуировка по 

137
Cs с доверителна 

вероятност 0,95 

±(15+2/H*(10))%, където 
H*(10)  е числената 

стойност на МАЕД от 

гама-лъчението, 

еквивалентно на µSv/h 

Обхват на енергиите на регистрираното гама-лъчение 0,05 – 3,00 MeV 

(0,05…1,25; ±25%) 

Анизотропията на детекторния блок при попадане на него на гама кванти 

в посоки под ъгли от + 60 ° до минус 60 ° в хоризонталната и 
вертикалната равнини спрямо основната, която е обозначена с символа 

"+", посоки на измерването, не превишава: 

— за 

изотопи 
137

Cs и 
60

Со 

25% 

— за 
изотопа 
241

Am 

60% 

Обхват на номиналното захранващо напрежение на детекторния блок от 

външно стабилизирано захранване 

V 7 — 13,5 

Консумиран ток от детекторния блок за целия измервателен диапазон на 

МАЕД от гама-лъчение, не повече от 

mA 30 

Време за установяване на работен режим и време за измерване от 

детекторния блок, не повече от 

min 3 

Работен температурен диапазон °C -40 (във вода 

+3) … +60 

Максимална дълбочина на потапяне на детекторния блок m 20 

Габаритни размери на детекторния блок:   

— на херметичния бокс mm 49,0х57,5х310,0 

— дължина на свързващия кабел, не повече от m 25* 

Тегло на детекторния блок (със свързващия кабел), не повече от kg 5 

 * Друга дължина на кабела - по искане на клиента 

 


