
 

Блок за визуализация на информация  

БОИ PM-1403 

Приборът няма самостоятелна употреба и е предназначен за визуализация на информация 

при работа с външни детекторни блокове (БД), програмиране на техните режими на работа и 

идентифициране на радионуклидния състав на веществото. 

Блокът за визуализация на информация се използва със сменяеми детекторни блокове 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: 

 визуализация на информация при работа с външни детекторни блокове (БД)  

 програмиране на режими на външни детекторни блокове  

 идентифициране на радионуклидния състав на веществото  



Модификацията БОИ-РМ1403-01 е оборудвана с вграден Bluetooth модул. 

Приборът осигурява индикация на менюто и резултатите от измерванията, съхранение на 

натрупаните сцинтилационни спектри в енергонезависима памет, комуникация с персонален 

компютър (ПК), както и получаване на GPS информация, трансфер на данни чрез USB и 

Bluetooth интерфейси. 

  

Детекторни блокове, свързвани към БОИ  

БДГ2 - GM детектор, блок за откриване на гама-лъчение 

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  

 Контрол на суровини, готови продукти, отпадъци  

Съответствие на стандарти 

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

(класс B) 

  



Спецификация 

Детектор не 

Работна температура от -20 до 50 °С 

Влажност до 95 % при 35 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 

Защита от проникване IP65 

Захранване от акумулаторни батерии 3,6 (минус 0,6; +0,7) V 

Време на непрекъсната работа на 

прибора от заредена батерия, не по-

малко от 

12 часа, без използване на GPRS и Wi-Fi при нормални 

работни условия при свързване на външни детекторни 

устройства 

 


