
 
Микропроцесорен  

измервател-сигнализатор  
за търсене  

ИСП-РМ1401МА 
Високочувствителен компактен прибор за търсене, предназначен за откриване и 
локализиране на радиоактивни материали по гама канал. Устройството е изпълнено в здрав 
метален корпус и може да се използва в екстремни полеви условия. 

Приборът е лесен за работа, поради което може да се използва от служители на различни 
оперативни служби без специално обучение в областта на радиационния мониторинг. 

Принцип на действие 

Благодарение на функцията за автоматично измерване и запаметяване на радиационния фон, 
приборът се адаптира адекватно към фоновото ниво, което опростява локализацията на 
радиоактивния източник в условия на повишена интензивност на лъчение (локализация на 
точков източник на фона на разпределен радиоактивен източник). Приборът веднага реагира 
дори на леко превишаване на фоновата стойност, като уведомява за това със звуков и 
светлинен сигнал. За скрито откриване и работа на места с високо ниво на шум е предвиден 
външен вибрационен сигнализатор. 

Приборът е лесен за обслужване, за коректна работа на прибора не са необходими специални 
квалификации и обучение на потребителя. Приборът може да бъде снабден с телескопичен 
удължител, което позволява да се осъществява радиационен контрол в труднодостъпни места 
и осигурява по-висока радиационна защита за потребителя.  



Области на приложение 

• Контрол на отпадъци и готова продукция  
• Контрол на суровини, готови продукти, отпадъци  

Съответствие на стандарти 

Приборът отговаря на изискванията на стандарти ANSI N42.32-2006, ANSI N42.32-2016, 
ANSI N42.33 -2006, IEC 62401:2007, ITRAP+10 (IAEA)  

Спецификация 
Детектор Csl(TI) 

Обхват на измерване на МЕД от гама-лъчение по 
отношение на Cs-137 в колимирано лъчение от 0,05 до 40,0 μSv / h 

Граница на допустимата основна относителна 
грешка на измерване на МЕД 

±(20 + 1/Ḣ)%, където Ḣ е измерената МЕД 
в μSv / h 

Чувствителност на прибора към гама лъчение:  

за 241Am 100 s-1 / (μSv / h) 

за 137Сs 100 s-1 / (μSv / h) 
 

Енергиен обхват 0.06 – 3.0 MeV 

Минималната откривана активност от източник 
Ba-133 на разстояние 0,2 m при движение със 
скорост 0,5 m / s 

55 kBq 

Захранващо напрежение 1,5 (+ 0,1; минус 0,4) V 

Време на непрекъсната работа на прибора от една 
батерия, не по-малко от 800 часа 

Диапазон на работни температури 
от - 30 до плюс 50 °С (без индикация на 
информацията на течнокристалния 
дисплей (LCD) 

Диапазон на работни температури от -15 до плюс 50 °С (всички функции) 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 



Относителна влажност до 95 % при 35 °С 

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

Степен на защита на корпуса IP65 

Среден експлоатационен срок Не по-малко от 8 години 

Физически параметри:  

Тегло 0.32 kg (с вибрационен сигнализатор) 

Габарити на прибора 110х57х32 mm 

Габарити на външния вибрационен сигнализатор 10х60 мм 

Телескопичен удължител 750х60х60 mm 
 

Обмен на информация с ПК ИЧ 

Режим на идентифициране на радионуклиди не 
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