
 

Автоматизирана Система за Индивидуален 

Дозиметричен Контрол АСИДК-РМ530 

Автоматизираната Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол е предназначена за 

автоматично събиране на информация за дозовите натоварвания на персонала и осигуряване 

на индивидуален дозиметричен контрол в предприятията. 

Системата може да се използва в лечебни заведения, индустриални предприятия, в атомни 

електроцентрали, в радиологични и изотопни лаборатории, в ядрени и изследователски 

центрове, в гранични и митнически служби, в службите на Гражданска защита и др  

Принцип на действие 

АСИДК-РМ530 представлява комплексно решение за осигуряване на автоматично събиране 

на информация за дозовите натоварвания на персонала и позволява разрешаването на 

проблема с индивидуалния дозиметричен контрол на служителите. 

Уеб функционалността на системата позволява на потребителите да преглеждат данни в 

удобен и познат формат от практически всеки включен към мрежата персонален или таблетен 

компютър или смартфон.  

Системата позволява създаване на стройна архитектура за отчитане и взаимодействие между 

прибори и потребители. Администраторът може да управлява потребителите (добавяне, 

промяна, изтриване), да формира йерархична структура с подходящи ограничения за достъп 

(отдел, организация), както и да управлява състава на дозиметрите с прехвърлянето им в 

разпореждане на съответния отдел. 

Благодарение на използването на облачни технологии, историята, четена от приборите, може 

да се съхранява неограничено дълго и в пълен обем. Отчетите се генерират автоматично и 

могат да бъдат персонализирани по желание на потребителя. 



  

Области на приложение 

 Системни дозиметри 

 Индивидуален дозиметричен контрол  

 Контрол на индивидуалните дозови натоварвания  

 

Пример за годишен индивидуален отчет 

 



Пример за месечен индивидуален отчет 

 

  

Примерен обобщен отчет 

 



Комплексен универсален четец PM530 

 

АСИДК работи с комплексен универсален четец PM530, който автоматично чете данни 

от устройството. Осигурена е възможност за интегриране на до 500 четци и до 10 000 

дозиметра. 

Четецът PM530 е предназначен за автоматично четене на данни от дозиметъра и 

визуализация на информация на дисплея. 

  

Основни характеристики: 

 Възможност за монтиране на стена, плот и самостоятелна преносима употреба 

 Поддръжка на различни обменни протоколи за работа с дозиметри на Полимастер - 

IrDA, USB (RF, Bluetooth 4.0 в бъдеще) 

 Цифров I / O - в бъдеще, което позволява управляване на  устройствата за контрол на 

достъпа (турникети, електронни брави, бариери) 

 Визуализация на процеса на корекция на историята 

 Връзка с корпоративна (ведомствена) компютърна мрежа чрез Ethernet/Wi-Fi 

 Автономна работа по четене и временно съхранение на данни в случай на временно 

прекъсване на електрозахранването или настояща липса на връзка с компютърна 

мрежа 

 Цифров вход / изход, позволяващ управление на устройства за контрол на достъпа 

(турникети, електронни брави, бариери) 

  

  



Спецификация 

Тип разположение Настенно, настолно, преносимо 

Захранване 

Променлив ток 220V, 50 Hz; бордова мрежа 12V на превозно 

средство; автономно захранване от вградени батерии (без предаване 

на данни към сървъра на базата данни в Интернет) до 3 часа 

автономна работа 

Маса до 3 kg 

Среден 

експлоатационен 

живот 

поне 10 години 

Степен на защита на 

корпуса 
IP20 

Диапазон на 

работната 

температура 

от 0 до +60 °С 

Относителна 

влажност 
до 80% при 40°С 

Атмосферно налягане от 84 до 106.7 kPa 

 

Поддържани дозиметри 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-PM1610 

  



Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-PM1621 

 

 Дозиметър за търсене ДКГ-РМ1703МО-1BT 

 


