
 

Дозиметър за гама лъчение 

ДКГ-02У «Арбитр» 
 

Широколетен високочувствителен дозиметър в херметически удароустойчив корпус с 

обширни сервизни възможности. Приложим в тежки условия на експлоатация. 

Възможностите за записване и съхраняване на резултатите от измерванията, датата и часа на 

провеждането им, коментарът значително улесняват работата по време на обследване на 

помещенията и териториите в условията на радиационни аварии. 



Назначение: 

 измерване на мощността на дозата на гама-лъчение; 

 измерване на дозата на гама-лъчение;  

 измерване на броя на импулсите от регистрирани фотони; 

 оценка на радиационната обстановка с помощта на звукова сигналиация; 

 търсене на източници на гама лъчение с помощта на аналогова скала; 

 пешеходна гама-снимка. 

Свойства: 

 висока чувствителност; 

 широк обхват на измерване: от естествения фон до аварийни стойности; 

 режим «Поиск» с нагледна аналогова индикация;  

 звукова и визуална сигнализация за превишаване на праговете по дозата и мощността 

на дозата;  

 Удароустойчив, влагонепроницаем дезактивируем корпус с влагонепроницаемо 

отделение за батерията;  

 Памет до 99 резултата от измервания с време и дата на измерване; 

 неизтриваемо съхранение на общата доза, натрупана за цялото време на експлоатация.  

Режими на работа: 

 еднократно измерване на мощността на дозата Н*(10) с непрекъсната индикация на 

грешката от измерването; 

 измерване на броя на импулсите и търсене на източника на йонизиращо лъчение; 

 измерване на текущите стойности на мощността на дозата Н*(10) и дозата; 

 индикация на общия еквивалент на дозата Н*(10), натрупана от прибора от датата на 

въвеждане в експлоатация; 

 преглед на архива; 

 установка на параметри. 

Комплект на доставката: 

Базов комплект: 

 дозиметър ДКГ-02У; 

 две батерии тип АА;  

 чанта; 

 ръководство за експлоатация. 

 

  



 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Детектор газоразрядни броячи 

Диапазони на измерване: 

 мощност на дозата 

 доза  

 

0,1 μSv/h ÷ 3,0 Sv/h 

1,0 μSv ÷ 100 Sv 

Енергиен обхват на регистрираното 

гама лъчение 

0,05 ÷ 3,0 MeV 

Извеждане на  информацията:  цифрова индикация с подсветкка на екрана 

 звукова сигнализация 

Време на измерване  от 35 до 1 сек (намалява с увеличаване на 

мощността на дозата) 

Памет  99 резултати от измервания 

Диапазон на работната температура минус 20 ÷ +50 °С  

Влажност до 90 % при +25 °С 

Конструктивно изпълнение корпус от удароустойчива пластмаса, херметичен, 

защитен от прах и влага  

Захранване 2 елемента или 2 акумулатора тип АА  

Захранващо напрежение 1,8 ÷ 3,3 V  

Времe на непрекъсната работа с един 

комплект батерии 

не по-малко от 100 часа 

Степен на защита IP65  

Габаритни размери, тегло 152×82×32 mm, 0,3 kg 

 


