
 

 
Дозиметър-радиометър за търсене  

МКС-РМ1401К-3P 
МКС-РМ1401К-3 е многофункционален прибор, който съчетава функциите на прибор за 
търсене, радиометър, дозиметър, спектрометър и радиоизотопен идентификатор. 

Възможностите на прибора позволяват решаване на широк спектър от задачи за радиационен 
контрол: от търсене и локализиране на източници на йонизиращи лъчения до измерване на 
активността на радионуклидите в откритите източници. 



Поради малкия си размер, херметичност, удароустойчив корпус, LCD, оборудван с 
луминисцентна подсветка, устройствата от серията PM1401K-3 могат да се използват при 
сурови и неблагоприятни климатични условия. 

Предназначени са за митнически и граничен контрол, служби за бързо реагиране, служби за 
сигурност и силови структури. Те могат да бъдат използвани от служители на радиологични и 
изотопни лаборатории, в предприятия, където се използват ядрени технически инсталации и 
източници на йонизиращи лъчения. 

Принцип на действие 

Един от най-малките и леки радиометри в света, който съчетава функциите на няколко 
прибора. 

Приборът осигурява търсене, откриване и локализиране на радиоактивни материали чрез 
регистриране на гама и рентгеново лъчение (фотонно), неутронно, алфа и бета лъчение. 
Посредством звукова или вибрационна сигнализация приборът предупреждава потребителя за 
надвишаване на зададените прагове. 

С помощта на PM1401K-3 потребителят може да измери МЕД от гама и рентгеново лъчение, 
както и степента на повърхностно замърсяване с алфа и бета частици. Енергонезависимата 
памет на прибора съхранява до 500 събития и до 1000 натрупани гама спектъра. 

Приборът дава възможност да се идентифицира радионуклидният състав на веществото, както 
и да се измери специфичната (СA) и обемната (ОA) активност на радионуклидите в пробите. 

Модификации 

РМ1401К-3 – оборудвани с вградени детектори за алфа, бета, гама и неутронно (базирано на 
3He брояч) лъчения. 

РМ1401К-3М - oборудван с вградени детектори за алфа, бета, гама лъчения, без неутронен 
детектор. 

РМ1401К-3P - оборудвани с вградени детектори за алфа, бета, гама и неутронно, базирано на 
три сцинтилационни блока. 

PM1401K-3E - оборудвани с вградени детектори за алфа, бета, гама и неутронно лъчения. В 
модификацията липсва режим за измерване на специфичната / обемна активност на 
радионуклид 137Cs, както и за идентифициране на радионуклидния състав на веществото. 

  



Стандартният комплект включва 

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-РМ1401К-3, филтри за α-лъчение, USB кабел, 
дистанционни пръстени (за измервания на α-, β- лъчение), клипса, 2 батерии AA-LR6, паспорт 
с маркировка за проверка и гаранционна карта, опаковка, ръководство за експлоатация 
(електронен носител)  

Допълнителни аксесоари 

Външен вибрационен сигнализатор (за работа в шумна среда или за скрито търсене), лента за 
китка за закрепване на външен вибрационен сигнализатор, камера за забавяне, устройство за 
калибриране, телескопичен удължител (за извършване на изследвания на труднодостъпни 
места), съд Marinelli (за измерване на специфичната активност на радионуклидни изотопи 
цезий-137 в течности и продукти в насипно състояние), статив (за измерване на специфичната 
активност на изотопите на радионуклид цезий-137 в течности и насипни продукти) 

Области на приложение 

• Предотвратяване на несанкционирано предвижване на ядрени и радиоактивни 
материали  

• Аварийно реагиране  
• Контрол на повърхностното замърсяване 

Съответствие на стандарти 

Проектиран да отговаря на изискванията на стандарти ANSI N42.33 -2006 ANSI 42.34 - 2006, 
IEC 62327: 2006, ANSI N42.42: 2012  

Според критерия за откриване на източници на γ-лъчение дозиметърът отговаря на 
изискванията на програмата ITRAP и ГОСТ Р 51635-2000 

Спецификация 
Детектор CsI(Tl), GM, 6LiF/ZnS 

Диапазон на измерване на МЕД от 0,1 μSv / h до 100 mSv / h 

Диапазон на индикация на МЕД от 0,01 μSv / h до 200 mSv / h 

Граница на допустимата основна 
относителна грешка при измерване на МЕД 

± (15 + K / Ḣ)%, където Ḣ е стойността на 
МЕД в mSv/h, K е коефициент, равен на 
0,0015 mSv/h 

Обхват на измерване на плътността на потока 
алфа лъчение 

от 15.0 до 105 min-1 • cm-2 



Граници на основната относителна грешка 
при измерване на алфа частици в обхват на 
измерване по 239 Pu 

± (20 + A / φ)%, където φ е измерената 
плътност на потока алфа частици в min-1 • cm-

2; A - коефициент, равен на 450 min -1 • cm-2 

Обхват на измерване на плътността на потока 
бета-лъчение от 6.0 до 105 min-1 • cm-2 

Граници на основната относителна грешка 
при измерване за β-частици съгласно (Sr-90 + 
Y-90) 

± (20 + A / φ)%, където φ е измерената 
плътност на потока бета частиците в min-1 • 
cm-2, A е коефициент, равен на 60 min-1 • cm-2 

Обхват на измерване на СA (OA) на 137 Cs 
радионуклид в геометрията на измерване на 
съда Маринелли 

от 102 до 105 Bq / kg (Bq / l) 

Граници на допустимата основна 
относителна грешка при измерване на СA 
(OA) на 137 Cs радионуклиди 

± (30+К⁄А)%, където K е коефициент, равен на 
2000 Bq / kg; А - измерена специфична 
активност, Bq / kg 

Чувствителност на дозиметъра при 
измерване на СA (OA) в геометрията на съд 
Маринелли, не по-малка 

3.0·10-3 имп • kg (l) / s • Bq за 137 Cs 

Диапазон на плътността на пробата при 
измерване на СA от 0.2 до 1.6 g / cm 3 

Енергийна зависимост по отношение на енергията 0,662 MeV (Cs-137) в режим на измерване 
от фотонно лъчение, не повече: 

в енергиен диапазон от 0,015 до 0,045 MeV ± 40 % 

в енергиен диапазон от 0,045 до 15,0 MeV ± 30 % 
 

Енергиен обхват на измерваното фотонно 
лъчение от 0.015 до 15 MeV 

Тип сигнализация 
визуална (цветен LCD), звукова, външна 
вибрационна 

Диапазонът на граничните енергии при 
измерване на плътността на потока бета 
частици 

от 0.15 до 3.5 MeV 



Oбхват на индикация на скоростта на броене 
на неутронно лъчение 

в режим на търсене - от 0,01 до 999 s-1 

Обхват на индикация на скоростта на броене 
при регистриране на гама, алфа, бета лъчение 
в режим на търсене 

от 1.00 до 2.7·105 s-1 

Чувствителност на прибора към гама-лъчение:  

за 241 Am 200.0 s-1 / (μSv / h) 

за 137Cs 200.0 s-1 / (μSv / h) 
 

Чувствителност към неутронно лъчение:  

за Pu-α-Be 0.1 counts·cm2 

за топлинни неутрони 3.5 counts·cm2 

за Pu-α-Be (когато се използва с камера-забавител) 0.6 counts·cm2 
 

Алфа чувствителност (Pu-239) 0.5 counts·cm2 

Брой канали за натрупване на 
сцинтилационни спектри от гама-лъчение 1024 

Бета чувствителност (по Sr-90 + Y-90) 3.5 counts·cm2 

Наличие на радиоизотопна идентификация да 

Количество на запазваните в 
енергонезависимата памет на 
сцинтилационни спектри от γ- лъчение 

до 1000 

Обмен на информация с ПК USB 

Захранване 3.0 (+ 0.2; минус 0.4) V (две AA батерии) 

Време на непрекъсната работа на прибора 
300 часа - при нормални работни условия при 
използване на LCD подсветка, аларми за звук 
и вибрации, не повече от 5 минути / ден 

Степен на защита на корпуса IP65 



Работна температура -30°C до 50°C 

Влажност до 95 % при 35 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 

Приборът е устойчив на падане върху 
бетонен под от височина 0.7 м 

Размери не повече от 262х60х65 mm 

Тегло не повече от 0.82 kg 

Среден експлоатационен срок не по-малко от 10 години 
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