
 

RTM 2200  

Система за измерване на радон и торон 

Дори в основната версия, RTM2200 представлява перфектният монитор за радон / торон за 

всякакъв вид измерване на радон. Изключителните характеристики на устройството стават 

наистина видими, ако трябва да се прилагат сложни процедури за пробоотбор. Поради 

гъвкавите си възможности за свързване на допълнителни сензори и актуатори, може да бъде 

създадена без усилие мултипараметрична станция. Детекторът Radon / Thoron RTM2200 не се 

ограничава до събирането на данни, но също така е в състояние да контролира оборудването, 

което е необходимо за пробоотбор (напр. помпи, клапани, позициониране и т.н.).  

Чрез свързване на до четири допълнителни радонови камери (сонда за почвен газ, сензор за 

въздух в помещенията) е възможно да се измерва концентрацията на радон в различни 

помещения с един монитор. В допълнение, сензорите за диференциално налягане и 

температура позволяват изграждането на завършена система за пробоотбор за изследване на 

процесите на разпространение на радон в сгради и съоръжения. 



Друга област на приложение на монитора са геофизичните измервания, включващи 

изследвания на води и почвени газове. Спектроскопичният Nal (Tl) гама детектор и / или 

газови детектори за въглероден окис и горими газове осигуряват много полезен инструмент 

за миннодобивната и урановата промишленост. Приложенията на монитора са практически 

безгранични! 

Работата на измервателната камера се основава на принципа на електростатичното отлагане в 

поле с високо напрежение и въпреки малкия си обем камерата е невероятно чувствителна. 

Това е от решаващо значение при анализ на проби от торон, както и при анализ на малки 

количества изпомпван газ, по-специално почвени газове. Дългосрочното замърсяване, 

причинено от натрупването на 
210

Po в камерата, на което са изложени други измервателни 

системи, е напълно елиминирано. Също така отсъства кръстосана чувствителност, свързана с 

външно гама лъчение. Промените във влажността на околната среда не оказват влияние 

върху работата на измервателната камера RTM-2200 (PPA-2200), така че няма нужда от 

сушителите, необходими в други устройства, работещи на принципа на електростатично 

отлагане. Прецизните полупроводникови сензори за лъчение позволяват ясното различаване 

на отделните продукти от разпада на радона, използвайки алфа спектроскопия. 

Контролът на точността на измерването е основният проблем на всяка задача за радиационен 

мониторинг, поради което за всяка измерена стойност приборът съхранява и пълен алфа 

спектър. Това гарантира безупречна точност на получените данни по всяко време на 

измерване. 

RTM-2200 (PPA-2200) е оборудван с голям сензорен екран, показващ измерените стойности. 

Ако е необходимо, данните се записват на SD карта памет. Всеки запис може да бъде 

придружен от GPS координати, ако е избрана съответната опция. Обменът на данни с 

компютър е възможен по USB интерфейс или чрез COM порт (RS-232), а към COM порта 

може да бъде свързан и GSM модем. Опционално серийният порт може да бъде заменен с 

вграден безжичен мрежов адаптер. 

RTM2200 – Технически данни 

Радонова камера  Вътрешна  

Детектор  4 x 200mm² йонно-имплантиран силициев 

детектор  

Вътрешен обем 250mm³ (общ обем на вътрешния въздушен 
контур)  

Обхват  0…10 MBq/m³  

Чувствителност  3 или 7 cpm/(kBq/m³) за бърз или бавен 
режим  

Време за реакция  12 или 120 min за бърз или бавен режим  

Резултати Концентрация на радон бърза (без Po-214) и 
бавна (вкл. Po-214)  

Концентрация на торон  

Съхранение на времевото разпределение и 

спектрите  
Помпа  Висококачествена мембранна помпа  

Скорост на потока 0,3 l / min, контролирана 

от процесор  



Гама сонда (опция)  Свързана с кабел към предния панел на 

RTM2200  

Детектор  NaJ (Tl) с интегрирано PMT и HV 

захранване.  
Сцинтилационен кристал 2 “x 2“  

Енергиен диапазон за спектроскопия 40 keV 

- 2,7 MeV 
Резолюция 8% (Cs-137)  

Резултати  Мощност на дозата, нетна активност на шест 

зададени от ползвателя изотопа  
Съхранение на времево разпределение и 

спектри 

Размери на сондата  Диаметър 60 mm, Дължина 260 mm  

Свързващ кабел 5 m (опционално 10 m) 

Допълнителни радон камери  Свързване с кабел към предния панел на 

RTM2200  

Сонда за почвен газ  Сонда от неръждаема стомана за постоянно 
инсталиране в почвата, допълнителни 

сензори за влажност и температура (за 

спецификация вижте техническия лист)  
Сензор за въздух в помещенията  Подобно на вътрешната Радонова камера, 

помпа или дифузия (за спецификация вижте 

информационния лист)  

Резултати  Подобно на вътрешната Радонова камера  

Допълнителни сензори  
Стандартен блок (вътрешен)  Относителна влажност 0… 100%, точност ± 

2%  
Температура -20 ... 40 ° C, точност ± 0,5 ° C  

Барометрично налягане 800… 1200mbar, 

точност 0,5% MW  

Дебит 0… 0,6 л / мин, точност ± 5%  
Сензор за влажност / температура във 

вътрешния въздушен контур  

Въздушен анализ (опция)  CO, CO2, CH4, горими газове и др., Налични 
са различни диапазони  

Анализ на водата (опция)  рН-стойност, редокс потенциал, 

проводимост и др.  
Процес (опция)  Налягане, диференциално налягане, дебит, 

скорост на потока, влажност на почвата и др.  

Метеорология (опция)  Посока на вятъра, скорост на вятъра и т.н.  

Общи  
Пробоотбор  Едновременно вземане на проби от всички 

детектори / сензори съгласно избраната 

програма за пробоотбор  
Програми за пробоотбор  Съхранение на до 16 програми за 

пробоотбор с до 32 стъпки  

 


