
 

Дозиметър за търсене ДКГ-PM1703MO-II 

BT 

ДКГ-PM1703MO-II BT - това е нов прибор за търсене на гама-лъчения с подобрен алгоритъм 

за търсене, функция на отделяне на природни радионуклиди и широк диапазон на измерване 

на МЕД и МE . 

Приборът е прост и лесен за използване. За работа с прибора, потребителят не се нуждае от 

специални знания или обучение. 

Дозиметърът за търсене е предназначен за служители на служби за реагиране при извънредни 

ситуации, митнически и гранични служби, полиция, служби за гражданска защита. 

Принцип на действие 

 Приборът е предназначен за търсене, откриване и локализиране на радиоактивни и 

ядрени материали чрез тяхното външно гама-лъчение, както и за измерване на 

мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МЕД) и индивидуалния 

еквивалент на дозата (ЕД). 

 Приборът е оборудван с високочувствителен сцинтилационен детектор Csl (TI) и 

Гайгер-Мюлеров брояч, който осигурява широк обхват на измерване.  

 Когато зададените прагови нива са надвишени, приборът издава светлинни, звукови и 

вибрационни предупредителни сигнали. В режим на търсене скоростта на броене по 

гама канала се показва на екрана на прибора в импулси в секунда. 

 В енергонезависимата памет на прибора се съхраняват до 1000 събития, които могат 

да бъдат прехвърлени за по-нататъшна обработка към ПК чрез USB канал или чрез 

Bluetooth канал към смартфон / таблет. 

 Приборът е прост и лесен за използване, лек и компактен. Удароустойчивият и 

устойчив на влага корпус позволява приборът да се използва както на закрито, така и 

на открито. 



Категоризиране на радионуклидите 

Когато се достигне праговото ниво по гама канала, приборът категоризира открития 

източник. При принадлежност на източника към естествените (NORM) радионуклиди, се 

визуализира мигаща зелена светлинна сигнализация. Ако откритият радионуклид е от друг 

тип, се визуализира мигащ червен светлинен сигнал. 

 

Оперативен трансфер на данни 

Приборът ДКГ-PM1703MO-II BT е оборудван с модул Bluetooth V 4.0 Energy Module Low 

(BLE112) и може да обменя данни с мобилно устройство на потребителя в реално време. 

Безплатното мобилно приложение Polismart
®
 е на разположение за смартфони с ОС iOS 

(версия 7.1.1 и по-горна) и Android (версия 6.0 и по-горна) и може да бъде изтеглено от App 

Store
SM

 и Google Play
TM

. 



Използването на мобилното приложение предоставя: 

  визуализация на текущите стойности на МE и МЕД; 

  задаванне и контрол на праговите нива на МE и МЕД; 

  запис на измервания и тяхната визуализация; 

  определяне на вашето географско местоположение с помощта на системата за 

глобално позициониране GPS (Global Positioning System). 

Области на приложение 

 Предотвратяване на неразрешено преместване на ядрени и радиоактивни материали  

 Аварийно реагиране  

 Контрол на преместването на източници на йонизиращо лъчение  

Съответствие на стандарти 

Приборът отговаря на изискванията на стандартите МЭК 62401, МЭК 60846 

  



Спецификация 

Детектор Csl(TI) SiPM, счетчик Гайгер-Мюлеров брояч 

Чувствителност, гама лъчение:  

за 
241

Am 200 s
-1

 / (μSv / h) 

за 
137

Cs 100 s
-1

 / (μSv / h) 

 

Енергиен обхват от 0,033 до 3,0 MeV 

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

Граница на допустимата основна 

относителна грешка на измерване на МЕД 

±(20 + K/Ḣ) %, където Ḣ е стойността на МЕД в 

mSv / h, K е коефициент, равен на 0,0025 mSv / h 

Диапазон на индикация на ЕД от 0,01 μSv до 10,0 Sv 

Диапазон на измерване на ЕД от 0,1 μSv до 10,0 Sv 

Граница на допустимата основна 

относителна грешка на измерване на ЕД 
±20 % 

Тип сигнализации звукова; вибрационна; визуална 

Захранване 
батерия (алкална) 1,5 V, не по-малко от 2000 mA / 

h, AA (LR6) 

Време на непрекъсната работа на прибора 

от една батерия, не по-малко от 
1000 часа 

Обмен на информация с ПК USB, Bluetooth 

Запис на история до 2000 събития 

Диапазон на работната температура от минус 40 °С до 50 °С 

Относителна влажност до 98 % при 35 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 

Степен на защита на корпуса IP65 

Приборът е устойчив на падане върху 0,7 метра 



бетонен под от височина 

Физически параметри 72 х 32 х 87 mm 

Маса 200 г. 

Среден експлоатационен живот 8 години 

 


