
 

БДБГ-15С 

Детекторен блок за гама-лъчение 

 Използва се при безпилотни летателни апарати и мобилни роботизирани устройства 

 Високочувствителен сцинтилационен детектор 

 Отсъствие на микрофонен ефект 

 Степен на защита на корпуса IP65 

Описание 

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

широк диапазон от стойности. Използва се при безпилотни летателни апарати, мобилни 

роботизирани устройства и автоматизирани системи за мониторинг. Характерни за този блок 

са високата чувствителност при минимални масово-габаритни параметри, високата 

механична устойчивост и отсъствие на микрофонен ефект. Степента на защита на корпуса е 

ІР65. Възможно е да се разшири обхвата на измерване до 5.0 Sv / h (по специална поръчка). 

БДБГ-15С е достъпен в три версии: БДБГ-15С-09, БДБГ-15С-23 и БДБГ-15С-90, различаващи 

се по размера и чувствителността на сцинтилационния детектор. 

  



Предназначение 

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

Отрасли на приложение 

 

Санитария и екология 

 

Атомна енергетика 

 

Силови структури 

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/sanitary-dosimeters/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/industry/nuclear-power-industry/
http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/law-enforcement-agencies/


 

Гражданска защита 

 

Особености 

 Висока чувствителност при минимални масово-габаритни параметри. 

 Възможност за разширяване обхвата на измерване до 5.0 Sv / h (по специална 

поръчка). 

 Възможност за получаване на амплитуден спектър (1024 канала). 

 Висока механична устойчивост. 

 Отсъствие на микрофонен ефект 

 Степен на защита на корпуса IP65 

Типове детектори 

 Сцинтилационен CsI (Tl) с фотоумножител за измервания в обхват от 0.01 μSv / h до 

50 μSv / h (функция спектър-доза): 

— 9 cm
3
 за БДБГ-15С-09, 

— 23 cm
 3
 за БДБГ-15С-23; 

— 90 cm
 3
 за БДБГ-15С-90; 

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

1,0 Sv / h 

  

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/emergency-services-and-civil-defense/


Основни технически характеристики 

Диапазон на измерване на МАЕД на гама-

лъчение 

0,01 µSv/h … 1 Sv/h 

Основна относителна грешка, не повече от 15%. 

Енергиен обхват от 50 keV до 3,0 MeV 

Енергийна зависимост, не е повече от ±25% 

Чувствителност към 
137

Сs на 1,0 µSv/h, не по-

малко от 

200 pulses/s за БДБГ-15С-09 

480 pulses/s за БДБГ-15С-23 

1500 pulses/s за БДБГ-15С-90 

Работен температурен диапазон от минус 30 до +50 
о
С. 

Захранващо напрежение от 7 до 32 V 

Консумиран ток, не повече от 30 mA 

Цифров интерфейс RS-485 или UART(RX,TX-3.3V), по 

избор на клиента 

Тегло, не повече от 0,25 kg за БДБГ-15С-09 

0,42 kg за БДБГ-15С-23 

0,76 kg за БДБГ-15С-90 

Габаритни размери: 57х103х28,5 mm за БДБГ-15С-09 

70х140х37 mm за БДБГ-15С-23 

80х140х50 mm за БДБГ-15С-90 

Време за установяване на работния режим 1 min 

Време за интегриране 5-40 s 
 

Съдържание на доставката 

 Детекторен блок 

 Куплунг 

 Паспорт 

 Опаковъчна кутия 

 


