
 

БДБГ-09С 

Детекторен блок за гама-лъчение 

 Високочувствителен сцинтилатор CsI (Tl) със силициев фотоумножител 

 Възможност за получаване на амплитуден спектър (1024 канала) 

 Липса на микрофонен ефект 

 Отговаря на изискванията на IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2007, IEC 61000-4-

4:2008 

 Степен на защита на корпуса IP67 

 Възможност за изпълнение във водоустойчив корпус IP68 

Описание 

Предназначен за измерване мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама лъчение. 

Използва се за мобилни лаборатории, като част от информационни табла и автоматизирани 

системи за радиационен мониторинг. 

Произвежда се с използване на високочувствителен сцинтилатор CsI (Tl) със силициев 

фотоумножител и Гайгер-Мюлеров брояч. По искане на клиента, корпусът на БДБГ-09С 

може да бъде направен от дуралюминий или неръждаема стомана. За използване във водоеми 

и изкуствени резервоари е разработена специална версия на детекторния блок БДБГ-09СВ с 

водоустойчив корпус IP68. 

Детекторният блок БДБГ-09C може да се използва в състава на системите вместо 

детекторния блок БДБГ-09 за измерване мощността на амбиентния еквивалент на дозата от 

гама лъчение и температурата без подмяна на софтуер. 



Предназначение 

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

Отрасли на приложение 

 

Радиологични лаборатории 

 

Хранилища на радиоактивни отпадъци 

 

Медицина 

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/radiological-laboratory/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/storage-of-radioactive-waste/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/medicine/


 

Санитария и екология 

 

Минна индустрия 

 

Металургия и обработка на метални отпадъци 

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/sanitary-dosimeters/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/mining-industry/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/metallurgy-and-scrap-metal-storage/


 

Атомна енергетика 

 

Особености 

 Използване на високочувствителен сцинтилатор CsI (Tl) със силициев фотоумножител 

и Гайгер-Мюлеров брояч. 
 Обменът на информация между детекторния блок и системата за визуализация на 

информацията се извършва по интерфейс RS-485. 

 Възможност за получаване на амплитуден спектър (1024 канала). 

 Постоянно самотестване. 

 Наличност на информация за статистическата грешка на измерването. 

 Степен на защита на обвивката IP67. 

 Среден срок на служба на детекторния блок – не по-малко от 10 години. 

Тип детектори 

 Cцинтилационен CsI (Tl) с фотоумножител за измерване в диапазона от 0.01 μSv / h до 

50 μSv / h (функция спектър-доза) 

 Енергоскомпенсиран Гайгер-Мюлеров брояч за измерване в диапазона от 50 μSv / h до 

1,0 Sv / h 

  

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/nuclear-power-industry/


Основни технически характеристики 

Диапазон на измерване на МАЕД на гама-

лъчение и относителна основна грешка 

0,01 µSv/h … 1 Sv/h 

±(15+1/H*(10))%, където H*(10) е 

числената стойност на МАЕД от гама-

лъчението, еквивалентно на µSv/h 

Чувствителност към гама лъчение (
137

Cs), не 

по-малко от 

(pulses/s)/(µSv/h) ≥ 200 

Обхват на енергиите на регистрираното гама- и 

рентгеново лъчение и енергийна зависимост. 

MeV 0,05 … 3,0; 

(0,05 … 1,25; ±25 %) 

Време за интегриране s 5 … 40 

Време за установяване на работния режим на 

детекторния блок, не повече от 

min 1 

Обхват на номиналното захранващо 

напрежение на детекторния блок от външно 

стабилизирано захранване 

V 7 … 32 

Консумиран ток от детекторния блок за целия 

измервателен диапазон на МАЕД от гама-

лъчение, не повече от 

mA 30 

Работен температурен диапазон °С -30 … +50 

Относителна влажност до 100% при температура +40 ° C и по-

ниски температури с кондензация на 

влага 

Тегло kg 0,6 

Габарити mm 170 × 60 × 60 

 

Съдържание на доставката 

 Детекторен блок за гама-лъчение БДБГ-09С 

 Скоба 

 Набор от монтажни части 

 Ръководство за експлоатация (един екземпляр на партия детекторни блокове) 

 Формуляр 

 Опаковъчна кутия 

Технологичен комплект за калибриране и проверка на детекторни блокове (един комплект на 

партия детекторни блокове) се доставя по искане на потребителя по отделна заявка. 

 

http://ecotest.ua/wp-content/uploads/2014/08/Bez-nazvaniya1.png

