
 

АСИДК Eкотест 

 

Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол 

 Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонала 

 Съхраняване на данни на централен сървър с възможност за отдалечен достъп до 

базата данни и нейното управление чрез Интернет. 

 Независимо програмиране и четене едновременно от различни автоматизирани 

работни места 

Описание 

АСИДК Екотест – това е програмно осигуряване ново поколение за автоматизирани системи 

за индивидуален дозиметричен контрол.  Предназначено контрол на дозовото натоварване на 

персонала на обекти от ядрената енергетика и в институции, където се провеждат работи с 

източници на гама-лъчение. ПО е изградено на нова съвременна платформа, благодарение на 

което тя  остане актуален и в бъдеще. Клиент-сървърната архитектура позволява провеждане 

на независими една от друга операции с дозиметри на много автоматизирани работни места 

на оператора. Реализирана е възможност за достъп до базата данни и управление чрез 

Интернет. 



ПО е настроено за работа с индивидуални  дозиметри за гама-лъчение ДКГ-21 EcotestCARD и 

ДКГ-21М. 

Може да се достави в състава на готова система заедно с апаратно=технически средства в 

съответствие с нуждите на клиента. 

 

Предназначение 

 Четене на измерения индивидуален еквивалент на дозата HP(10) на гама-лъчение 

 Водене на автоматизирана база данни за дозовото натоварване на персонала 

 Визуализация на статистическа информация за дозиметричните данни 

 Формиране и разпечатване на различни видове отчети, както и техния експорт в други 

формати. 

 

Отрасли на използване 

 

Радиологични лаборатории 

 

http://ecotest.ua/ru/areas-of-application/radiological-laboratory/


 

Атомна енергетика 

 

 

Гражданска защита 

 

  

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


Особености 

 Водене на базата данни за дозиметричните измервания с възможност за предоставяне 

на отчетна информация за дозовото натоварване на персонала в графична и таблична 

форма, както и експорт във формати .doc .xls  .xml 

 Изпращането на дозиметрични данни към сървъра се извършва от специални 

програмни Терминали, които могат да бъдат инсталирани на произволен брой 

автоматизирани работни места и работят независимо един от друг. 

 Обменът на данни между дозиметрите и Терминалите се извършва чрез безконтактен 

метод, като се използва инфрачервен порт 

 Възможност за отдалечен достъп до базата данни и нейното управление чрез 

Интернет. 

 Програмиране от Терминала на параметрите и режимите на работа на дозиметрите 

 


