
EQF 3200 

Монитор за газове радон и торон и продукти от техния 

разпад  

 
EQF3200 е идеалният монитор за оценка на присъствието на радон във въздуха и изчисляване 

на очакваната му доза на лъчение. Приборът определя обемната активност на радон, торон и 

продуктите от техния разпад, изчислявайки равновесния коефициент въз основа на тези 

данни. 

Приборът е оборудван с висококачествени полупроводникови сензори за лъчение - както в 

радоновата измервателна камера, така и в главата за анализ на продуктите на разпад. Това 

дава възможност ясно да се разграничат продуктите на разпад на радон с помощта на алфа 

спектроскопия. 

Фино-порестият мембранен филтър на специално проектираната измервателна глава е 

достъпен за подмяна без нужда от инструменти. Автоматизирана система за управление на 

въздушната помпа осигурява постоянен въздушен поток през филтъра. Специален сензор 

непрекъснато регистрира налягането върху филтъра, като по този начин веднага съобщава за 

евентуално запушване или повреда. 

Измервателната камера се основава на принципа на електростатичното отлагане в поле с 

високо напрежение и въпреки малкия си обем има невероятна чувствителност. Това е от 

решаващо значение при анализ на проби от торон с малък обем. Дълговременното 

замърсяване, причинено от натрупване на 210Po в камерата, на което са подложени други 



принципи на измерване, е напълно елиминирано. Отсъства кръстосана чувствителност, 

свързана с външно лъчение. Промените във влажността на околната среда не оказват влияние 

върху работата на измервателната камера на EQF3200, така че няма нужда от изсушителите, 

необходими в други устройства, работещи на принципа на електростатично отлагане. 

Контролът на качеството е главен въпрос във всяка задача за мониторинг на радиацията, така 

че за всяка измерена стойност уредът съхранява и пълен алфа спектър. Това позволява точен 

контрол на работата на прибора за осигуряване точността на получените данни по всяко 

време. 

EQF3200 използва голям сензорен екран, показващ измерените стойности. Всички данни се 

съхраняват на 2GB карта памет и могат да бъдат изтеглени на компютър чрез USB 

интерфейса. Приборът може също да се контролира и да предава данни чрез безжични 

устройства като GPRS или GSM модеми, както и Wi-Fi. Като опция приборът може да бъде 

доставян със сцинтилационен детектор (NaI) за фиксиране гама-лъчението на място. 

Приборът е снабден с допълнителни входни и изходни конектори за свързване на 

допълнителни сензори и изпълнителни механизми в съответствие със задачите на клиента.  

  



EQF3200 – Технически данни 
Радонова камера 

Детектор 4 x 200mm² йонно-имплантиран силициев детектор 

Вътрешен обем 250mm² (общ обем на вътрешния въздушен контур)  

Обхват на детектиране  0 … 10 MBq/m³  

Чувствителност 3 / 7 cpm/(kBq/m³) за бърз / бавен режим 

Време за реакция  12 / 120 min за бърз / бавен режим  

Резултати / анализ  

 

 

Концентрация на радон бърз режим (без Po-214) и бавен 

режим (вкл. Po-214)  

Концентрация на торон  

Съхранение на спектрограми и разпределение във 

времето  

RDP пробоотборна глава  Фиксирана на предния панел на EQF3200 

Детектор  400mm² йонно-имплантиран силициев детектор 

Филтър PTFE филтър, d=27mm, размер на порите 3μm  

Активен мониторинг на филтъра срещу перфорация, 

износване  

Не се изисква инструмент за подмяна на филтъра 

Помпа Тип ротационна лопатка 1,65 l/min, контролирана от 

процесор 

Обхват на детектиране  0 … 1 MBq/m³ (EEC)  

Чувствителност  Приблизително 600 cpm/(kBq/m³) (EEC) 

Време за реакция 120 min 

Резултати / анализ  EEC, PAEC за Радон и Торон  

Съхранение на спектрограми и разпределение във 

времето  

Гама сонда (опция)  Свързване към предния панел на EQF3200 чрез кабел  

Детектор S Натриев йодид (NaJ (Tl)) с вграден PMT и Bias 

сцинтилационен кристал 2 “x 2“  

Енергиен диапазон за спектроскопия 10keV - 2MeV  

Спектрална резолюция 8% (Cs-137)  

Резултати / анализ Мощност на дозата, Нетна активност на шест дефинирани 

от потребителя нуклиди  

Съхранение на спектрограми и разпределение във 

времето  

Размери на сондата Диаметър 60мм, дължина 260мм  

Кабел 5 м (по избор 10 м) 

Допълнителни сензори  

Включени в базовия 

комплект 

Относителна влажност 0… 100%, неопределеност ± 2%  

Температура -20 ... 40 ° C, неопределеност ± 0,5 ° C  

Барометрично налягане 800… 1200mbar, неопределеност 

0,5% MW 

Дебит 0… 4 l / min, неопределеност ± 5%   

Въздушен анализ (опция)  CO, CO2, CH4, горими газове, няколко диапазона 

Анализ на водата (опция)  рН стойност, редокс потенциал, проводимост и др. 

Процес (опция) Налягане, диференциално налягане, дебит, скорост и др. 



Метеорологични (опция)  Посока на вятъра, скорост на вятъра и т.н. 

Основен блок  

Пробоотбор  Едновременно измерване с всички детектори / сензори по 

отношение на избрания цикъл на пробоотбор 

Цикли на пробоотбор Съхранение на до 16 различни цикъла на пробоотбор с до 

32 стъпки (предварително дефинирано или безкрайно 

повторение)  

Интервал 1 секунда до няколко седмици 

Памет за данни SD карта, 2 GByte 

Контролиране Сензорен екран 6 x 9 см  

Интерфейс: USB, RS232, безжични мрежови монитори 

като опция 

Захранване  Вътрешна 12V акумулаторна батерия, захранващ адаптер  

По желание допълнителен конектор за 12V автомобилна 

батерия или соларно захранване  

Размери / тегло 235mm x 140mm x 255mm / 6kg  

Програмно обезпечение dVISION: Контрол и трансфер на данни (също чрез GPRS, 

GSM, ZigBee), визуализация, управление на данни 

dCONFIG: конфигурация на системата, създаване / 

промяна на цикли (също чрез GPRS, GSM, ZigBee) 

dBLIBRARY: Библиотека за NaI гама сонда (опция) 

Разширения  Предлага се със следните вътрешни съединители: 8 

аналогови входа, 3 броячни входа, 2 входа за състоянието, 

6 превключващи изхода, часовник, PID регулатор / 

аналогов изход 

GPS (опция)  GPS координатите се записват и съхраняват заедно с 

резултатите от измерването. GIS съвместими * .kml 

файлове могат да бъдат експортирани (могат да бъдат 

отворени от Google-Earth). 

Антена, свързана с кабел. 

 

 


