
 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и 

гама лъчение ДКГ-РМ1610А 

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и 

мощността на дозата на непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъчение в енергийния 

диапазон от 20 keV до 10 MeV. 

Принцип на работа 

Дозиметърът предоставя възможност за задаване на два независими сигнализационни прага 

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

светлинна и вибрационна сигнализация. Благодарение на гумирания си, устойчив на удари 

корпус, дозиметърът е устойчив на падане от височина до един и половина метра върху 

твърда повърхност. Флуоресцентната подсветка улеснява четенето на информация от дисплея 

при липса на външно осветление. 

В енергонезависимата памет на прибора се съхраняват до 7500 събития от историята 

(измервания на мощността на дозата, натрупаната доза, случаи и нива на превишаване на 

зададените прагове за сигнализация спрямо текущата дата и час на запис). Приборът има 

миниатюрен размер и малко тегло, лесен е за експлоатация. 

Модификации 

ДКГ-PM1610 - базов модел 

ДКГ-PM1610-A - различава се от базовия модел ДКГ-PM1610 по: 1) границите на основната 

относителна грешка на измерването на МЕД; и по 2) разширения обхват на измерване на МЕ 



Мрежови функции 

Програмното осигуряване "Personal Dose Tracker", разработено от Polimaster, позволява да 

бъдат свързвани и комбинирани в една информационна система от един до сто дозиметри 

ДКГ-PM1610, с прехвърляне на информация чрез USB интерфейс към персонален компютър 

за обработка, анализ и формиране на бази данни на прибори и потребители в рамките на 

системата за контрол и запис на дозовите натоварвания 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 

  



Спецификация 

Детектор Гайгер-Мюлеров брояч 

Диапазон на измерване на мощността на 

еквивалентната доза (МЕД) 
0.1 μSv/h to 10.0 Sv/h 

Диапазон на индикация на МЕД  0.01 μSv/h - 12.0 Sv/h 

Точност на измерване на МЕД – граница на 

основната относителна грешка 

±(10 + K1/Ḣ + K2*Ḣ) %, където H е 

стойността на МЕД в mSv/h, K1 − 

коефициент 0.0015 mSv/h, K2 − коефициент 

0.0015 (mSv/h)
-1

 

Диапазон на индикация на МE  0.001 μSv - 24.0 Sv 

Диапазон на измерване на еквивалентната доза DE:  

непрекъснато фотонно лъчение 0.05 μSv to 20.0 Sv 

пулсиращо фотонно лъчение  

(продължителност на импулса не по-малка от 1 ms) 
10 μSv to 20.0 Sv 

 

Точност на измерване на МE– граница на 

основната относителна грешка 
± 20 % 

Енергиен обхват 0.02 - 10.0 MeV 

Енергийна зависимост на чувствителността спрямо енергия 0.662 MeV (Cs-137) в диапазон:  

от 20 дo 33 keV - 60 % 

от 33 дo 48 keV - 40 % 

от 48 keV дo 3 MeV ± 30 % 

от 3 дo 10 MeV ± 50 % 

 

Съхранява работоспособност след краткотрайно 

излагане в продължение на 5 минути на гама-

лъчение с максимално допустима мощност на 

дозата: 

100 Sv / h 

Степен на защита на корпуса IP65 

Приборът е устойчив на падане върху бетонен под 

от височина 
1.5 m 



Тип сигнализации Аудио, визуално, вибрация 

Обмен на данни с ПК USB 

Захранване 
от вградена акумулаторна батерия; от 

външен източник на захранване 

Индикация за изтощена батерия индикация на ТКИ 

Време на непрекъсната работа на прибора от една 

батерия, не по-малко 
30 дни 

Физически параметри:  

Габарити 58 х 59 х 20 mm 

Тегло 70 г 
 

Работна температура - 20 до + 50 °С 

Относительна влажност до 98% при 35°C 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 

 


