
 

Дозиметър за гама лъчение ДКГ-PM1211 

Серията от дозиметри ДКГ-PM1211за гама лъчение е предназначена за непрекъснато 

измерване на МЕД и ЕД на гама и рентгеново лъчение, както и за контролиране на времето 

на безопасен престой в близост до източника на йонизиращо лъчение. 

Тази функция е специално разработена за серията дозиметри ДКГ-PM1211, за опростяване 

работата с приборите и ще бъде полезна: 

- за длъжностни лица в реагиращи структури за оперативно решаване на задачи по 

първичната идентификация на обекти с повишено ниво на йонизиращо лъчение; 

- за лица, които нямат познания за радиационна безопасност. 

Принцип на действие 

Измерването на МЕД и ЕД на фотонното лъчение се извършва благодарение на вграден 

енергокомпенсиран детектор, базиран на Гайгер-Мюлеров брояч. Алгоритъмът на работа на 

прибора осигурява непрекъснатостта на процеса на измерване, както и бързото адаптиране на 

прибора към промените в интензивността на излъчване. Ако зададените прагове (по МЕД и 

ЕД) са надвишени, приборът подава звукови и светлинни сигнали. Дозиметрите имат 

функция да показват текущото време, дата и температура. Енергонезависимата памет на 

прибора позволява съхраняването и натрупването на историята на измерванията.  

Автоматично изчисляване на времето за безопасен престой в близост до източника на 

йонизиращо лъчение (ИИИ). 

В дозиметрите от серията ДКГ-PM1211 е реализирана нова функция за автоматично 

изчисляване и визуализиране (в реално време) на времето за безопасен престой в близост до 

ИИИ. Така че, когато предварително зададеният праг на МЕД е надвишен, приборът 

автоматично влиза в режим с алтернативно показване на екрана на текущите стойности на 

МЕД и времето за безопасен престой в дадената радиационна обстановка. 

Използването на дозиметрите ДКГ-РМ1211 с тази функционалност допринася за значително 

улесняване и ускоряване на процеса на реагиране на радиационни инциденти (поради високо 



ниво на автоматизация и намаляване на нивото на нервозност в процеса), за значително 

намаляване на общото облъчване и намаляване на рисковете от свръх облъчване, както на 

длъжностните лица, така и на обикновените хора. 

Благодарение на интуитивно-разбираемата визуализация в единици време (дни, часове, 

минути), потребителят може лесно и бързо да оцени степента на застрашаваща персонална 

радиационна опасност и съответно да реагира - да се оттегли на безопасно разстояние. 

 

Предназначение 

Дозиметрите от серията ДКГ-PM1211 могат да се използват от следните групи потребители: 

 длъжностни лица на реагиращи структури; 

 персонал на службите за транспортна безопастност; 

 митнически и гранични служители;  

 сътрудници на правоохранителните и надзорни органи;  

 служители на аварийни и пожарни служби;  

 персонал на медицински учреждения; 

 служители на радиологични и изотопни лаборатории; 

 персонал на атомни централи; 

 обикновени потребители. 

Съответствие на стандарти 

По електромагнитна съвместимост отговаря на стандартите СТБ IEC 61000-6-2-2011, СТБ 

IEC 61000-6-3-2012, СТБ ГОСТ Р 51522-2001   



Спецификация 

Детектор Гайгер-Мюлеров брояч 

Диапазон на индикация на МЕД от 0.001 μSv / h до 120 μSv / h 

Диапазон на измерване на МЕД от 0.1 μSv / h до 100 μSv / h 

Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване 

на МЕД 

± (10 + К1 / Ḣ + К2 ∙ Ḣ ) %, където Ḣ е измерената МЕД, 

μSv / h, К1 – коефициент, равнен на 0,0005 μSv / h, К2 – 

коефициент, равнен на 0,05 (μSv / h)
-1

 

Диапазон на индикация на ЕД от 0.01 μSv до 25 Sv 

Диапазон на измерване на ЕД от 1.0 μSv до 25 Sv 

Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване 

на ЕД 

± 15 % 

Диапазон на енергиите на 

измерваното фотонно лъчение 
от 0.048 до 3.0 MeV 

Будилник да 

Обмен на информация с ПК USB 

Захранващ елемент 
един литиев захранващ елемент тип СR2450 или BR2450A, 

с напрежение 3,1 (+0,2; минус 0,5) V 

Време на зареждане на 

аккумулатора 
4 ч. (пълен заряд) 

Време на непрекъсната работа на 

прибора от един захранващ елемент, 

не по-малко от 

24 месеца 

Степен на защита на корпуса IP54 

Габарити 128х48х20 mm 

Маса 0.13 kg 



Среднен срок на служба не по-малко от 8 години 

Работна температура 

от минус 40 °С до плюс 60 °С (със захранващ елемент 

BR2450A), от минус 20 °С до плюс 60 °С (със 

захранващ елемент СR2450) 

Относителна влажност до 98 % при температура 35 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 

 


