
 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и 

гама лъчение ДКГ-PM1621MА 

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и 

мощността на дозата на гама и рентгеново лъчение, както и за търсене, откриване и 

локализиране на радиоактивни и ядрени материали.  

Принцип на действие 

Индивидуалният дозиметър за рентгеново и гама-лъчение ДКГ-PM1621 се произвежда в 

четири модификации (ДКГ-PM1621,ДКГ-PM1621А,ДКГ-PM1621М, ДКГ-PM1621МА). 

Дозиметрите предоставят възможност за задаване на два независими прага на сигнализация 

по доза и мощност на дозата, надвишаването на които автоматично се придружава от звукова 

и визуална сигнализация. В този случай дисплеят на прибора показва стойността, чийто праг 

е надвишен, което осигурява своевременно информиране на потребителя за радиационната 

опасност. В случаите, когато интензивността на лъчението надвишава горната граница на 

измерване на мощността на дозата, на дисплея се показва предупредителното съобщение 

„OL“ и се излъчва накъсан звуков сигнал. 

Всички модификации са оборудвани с енергонезависима памет, която съхранява до 1000 

събития от историята на измерванията на мощността на дозата, стойността на натрупаната 

доза, случаите и нивата на превишаване на зададените прагове за сигнализация. Използвайки 

инфрачервения (IR) комуникационен канал, информацията от енергонезависимата памет на 

устройството може да бъде прехвърлена на персонален компютър за по-нататъшна обработка 

и анализ, както и представяне под формата на съответни бази данни в системата за 

наблюдение и отчитане на дозите на експозиция на персонала. 

Херметичният, устойчив на удари корпус позволява приборите да се използват при тежки 

експлоатационни условия, а луминесцентната подсветка улеснява четенето на информация от 

дисплея при липса на външно осветление. 



  

Модификации ДКГ-PM1621M и ДКГ-PM1621MA 

В допълнение към функциите на дозиметрите ДКГ-РМ1621/РМ1621A, модификациите ДКГ-

РМ1621М и ДКГ-РМ1621МА имат допълнителен режим на търсене и вградени вибрационна 

и светлинна сигнализация за откриване и локализиране на радиоактивни материали. 

 Тези модификации комбинират функциите на прибори за търсене и индивидуални 

дозиметри, базирани на Geiger-Muller броячи и са нискобюджетно решение за спешни 

служби, митнически служби и медицински работници. 

Мрежови функции 

Дозиметрите могат да бъдат интегрирани в Personal Dose Tracker, автоматизирана система за 

регистриране на дозовите натоварвания, която позволява следенето на индивидуалните дози 

на външно облъчване на персонала. 

Области на приложение 

 Предотвратяване на неразрешено транспортиране на ядрени и радиоактивни 

материали  

 Индивидуален дозиметричен контрол 

 Аварийно реагиране  

Съответствие на стандарти 

Проектиран да отговаря на изискванията на стандартите ANSI N42.20 - 2006 и IEC 61526: 

2010, IP67 (IEC 60529)  

  



Спецификации 

Детектор Гайгер-Мюлерова тръба 

Диапазон на измерване на мощността на 

еквивалентната доза (DER) 
0.1 μSv/h – 1.00 Sv/h 

Точност на измерване на DER 
±(10+0.0015/Ḣ +0.01Ḣ)%, където Ḣ е 

мощност на дозата в mSv/h 

Диапазон на измерване на еквивалентната доза 

(DE) 
0.01 μSv - 9.99 Sv 

Точност на измерване на DE 
±10 % (в обхвата 1 μSv - 9.99 Sv (100 μR - 

999 R)) 

Енергиен обхват 10.0 KeV - 20.0 MeV 

Енергийна реакция спрямо 0.662 MeV:  

за 
137

Cs ±30% 

 

Режим на търсене да 

Защита от проникване IP67 

Тест за падане върху бетонен под 0.7 m (2.4 ft) 

Тип сигнализация аудио, визуална, вибрационна 

комуникация с PC  IRDA 

Захранване една батерия тип АА 1,5V (+ 0,1; минус 0,4) 

Живот на батерията:  

DER не повече от 0,3 µSv / h,  

сигнализации активни  

за не повече от 20 s / 24 часа 

                                        12 месеца (при t от 0 до 60 ° С) 

 

Работна температура - 40 - +60 °С (-40 -+140 °F) 

LCD индикация - 40 - +60 °С 

Влажност до 98% при 95°F (35°C) 



Атмосферно налягане 84 - 106,7 kPa 

Размери не повече от 87х72х39 mm 

Тегло 0.185 kg 

Среден експлоатационен живот не по-малко от 10 години 

Средно време за възстановяване не повече от 60 минути 

 


