
 

Дозиметър-радиометър МКС-РМ1405 

Приборът позволява измерването на плътността на потока на бета-частиците и мощността на 

амбиентната еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение, има звукова сигнализация за 

превишаване на зададените прагове, както и режим на търсене със звуков съпровод на всеки 

регистриран импулс.  

Има възможност за мрежово използване на прибора. Специален пакет от програмно 

осигуряване позволява дистанционно контролиране работата на всеки прибор, свързан чрез 

USB интерфейс към компютър от всеки компютър в мрежата. 

Принцип на действие 

Дозиметърът-радиометър МКС-PM1405 е предназначен да измерва мощността на 

амбиентната еквивалентна доза (МЕД) на гама и рентгеново лъчение; търсене, откриване и 

локализация на радиоактивни материали чрез регистрация на рентгеново и бета лъчение.  

Приборът е оборудван със звукова и светлинна сигнализация, които предупреждават 

потребителя за надвишаване на праговите нива. В енергонезависимата памет се съхранява 

информация за всички видове лъчения в целия обхват на измерване. 

За удобство на потребителите, МКС-PM1405 има голям LCD индикатор с подсветка, малък 

размер и малко тегло и лесен за използване интерфейс. 

Функции на програмното осигуряване (ПО) 

ПО изпълнява следните функции: четене на резултатите от МЕД и ЕД, визуализация на 

измерването на плътността на потока бета-частици, визуализация на прочетената информация 

в реално време на монитора на компютъра в цифров вид, запазване на историята на 

измерванията на твърдия диск на компютъра, запазване на историята на прибора от базата 

данни на ПО във файл (експортиране на история). 

Потребителят може да чете и записва работните параметри на свързания прибор: прагови 

стойности по МЕД и ЕД, интервали за запазване на историята, мерни единици, нулиране на 

натрупаната ЕД, активиране / деактивиране на сигнализацията. 



Отрасли на приложение 

 Контрол на отпадъците и крайните продукти  

 Контрол на повърхностното замърсяване 

 Контрол на суровини, готови продукти, отпадъци  

 

Спецификация 

 

Детектор Гайгер-Мюлеров брояч 

Диапазон на измерване на МЕД 0.1 μSv/h − 100 mSv/h 

Диапазон на индикация на МЕД 0.01 μSv/h − 130 mSv/h 

Точност на измерване на МЕД 
± (20 + K/H) %, тук Ḣ е стойността на МЕД, 

μSv/h К е кефициент 1.0 μSv/h 

Диапазон на измерване на ЕД 1.00 μSv − 10.0 Sv 

Диапазон на индикация на ЕД 0.01 μSv − 10.0 Sv 

Точност на измерване на ЕД ± 20 % 

Тип сигнализации аудио, светлинна 

Прагове на разположение за всички видове лъчение 

Енергиен обхват:  

Фотонно излъчване 0.05 - 3.0 MeV 
 

Енергийна реакция спрямо 0.662 MeV:  

в енергийния диапазон от 0,05 до 3,0 MeV, не повече от ± 30 % 
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Енергиен диапазон измерване на плътността от 0.1 дo 3.5 MeV 



на потока от β-частици 

Енергиен отговор измерване на плътността на 

потока от β-частици 
± 30% 

Чувствителност за β-лъчение:  
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Индикация за скоростта на броене за β-γ 

лъчение в режим на търсене 
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Обмен на информация с ПК USB 

Време за настройка на режима на работа, не 

повече 
60 s 

Захранване 
две AA батерии 3 (+ 0,2; -0,8) V; външно 

захранване 

Живот на батериите:  

- при средна стойност на измерения DER до 0,3 μSv / h; - с използване на LCD 

подсветка, звукова и визуална сигнализация не повече от 5 м / ден, не повече от 

6 

месеца 
 

Защита от проникване IP30 

Приборът е издръжлив на падане върху 

бетонен под от височина 
0.7 m 

Размери 148 х 80 х 38 mm 

Тегло 0.29 kg 

Работна температура -10°C - 50°C  



Влажност до 95 % при 35°С 

Атмосферно налягане 84 - 106.7 kPa 

Среден експлоатационен живот 10 години 

 


