
 

Детекторен блок за гама-лъчение  

БДГ2-PM1403 

Проектиран да измерва мощността на амбиентния еквивалент на дозата на рентгеново и гама 

лъчение (МЕД), да измерва амбиентния еквивалент на дозата на фотонно лъчение, да търси 

(откриване и локализация) на радиоактивни материали чрез регистриране на фотонно 

лъчение. 

Детекторът може да се използва с БДОИ-PM1403 и е предназначен за служители на 

радиологични и изотопни лаборатории, аварийни служби, сътрудници на митнически и 

гранични служби, както и за специалисти в различни индустрии, където се използват 

източници на йонизиращо лъчение. 

Принцип на действие 

Режими на работа: 

 измерване на МЕД на фотонно лъчение 

 измерване на ЕД на фотонно лъчение 

 търсене и регистрация на източници на фотонно лъчение 

 програмиране на режими на работа 

В режим на програмиране БДГ2 дава възможност за въвеждане в енергонезависимата памет и 

непрекъснат контрол на две прагови нива на МЕД и две прагови нива на ЕД, както и звукова 

и светлинна сигнализация при надвишаване на зададените прагови нива. 

  



Работа в състава на комплексен прибор и с ПК 

Външният детекторен блок може да се използва в състава на комплексния прибор PM1403 

(БДОИ/БОИ) или да се свързва с компютър. В режима на комуникация с компютър или 

БДОИ/БОИ се осигурява: четене на информация за измерване на МЕД и МЕ, за 

статистическата грешка при измерване на МЕД, времето на натрупване на ЕД, стойности на 

праговите нива по МЕД и ЕД, състоянието на звуковата сигнализация; запис в БДГ2 на 

стойностите на праговите нива по МЕД и ЕД, командата за нулиране на натрупаната ЕД и 

времето за натрупване на ЕД, запис на командата за "разрешаване / деактивиране" на 

звуковата сигнализация. 

Други детекторни блокове за работа с БДОИ 

БДГ3 - Csl (TI) детектор , блок за детектиране на гама-лъчение 

БДАБ - пропорционален брояч, блок алфа и бета детектиране  

БДН - детектор He-3, блок за детектиране на неутронно лъчение 

Области на приложение 

 Геоложки проучвателни работи  

 Контрол на повърхностно замърсяване 

 Лабораторен контрол  

Съответствие на стандарти 

EMC съвместим по СТБ IEC 61000-6-2-2011, СТБ IEC 61000-6-3-2012, СТБ ГОСТ Р 51522-

2001 

По нивото на излъчваните радиосмущения отговаря на изискванията на СТБ ЕN 55022-2012 

(клас B) 

  



Спецификация 

Детектор Гайгер-Мюлеров брояч 

Обхват на измерване на МЕД от 0.1 μSv / h до 10.0 Sv / h 

Граници на основната относителна грешка 

при измерване на МЕД 

± (20+K/Ḣ)%, където Ḣ е измерената МЕД, μSv / 

h, К1 – коефициент, равнен на 2 μSv / h. 

Диапазон на измерване на ЕД от 0.1 μSv до 9999 mSv 

Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване на ЕД 
± 10 % 

Диапазон на енергиите на измерваното 

фотонно лъчение 
от 0.03 до 3.0 MeV 

Обмен на информация:  

ПК USB 

БДОИ/БОИ RS-485 интерфейс 

 

Захранване 3.6 V 

Работна температура от -20 до +50 °С 

Защита от проникване IP65 

Влажност до 95 % при 35 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 

Приборът е издръжлив на падане върху 

бетонен под от височина 
0.7 m  

Физически параметри:  

Тегло 0.11 кг 

Размери 162х40 мм 

 

Среден експлоатационен живот не по-малко от 10 години 

 


