
 

Измервател-сигнализатор за търсене ИСП-

PM1703ГНА-II MBT 

ИСП-РМ1703ГНА-II MBT - това е нов гама-неутронен прибор за търсене с подобрен 

алгоритъм за търсене и функция за отделяне на природни радионуклиди.  

Приборът работи дълго време от една батерия (поне 1000 часа), оборудван е с Bluetooth канал 

и отговаря на изискванията на стандарта МЭК 62401. 

Измервател-сигнализаторът е идеален за спешни служби, митнически и гранични служби, 

полицаи и други служби, свързани с откриването на радиоактивни източници. 

Принцип на работа 

Приборът е оборудван с три детектора: сцинтилационен детектор Csl(TI), Гайгер-

Мюлеров брояч и неутронен детектор, базиран на 
6
Lif/ZnS. Приборът е предназначен за 

откриване и локализиране на източници на гама и неутронно лъчение, както и за измерване 

на мощността на индивидуалния  еквивалент на дозата (МEД) и индивидуалния  еквивалент 

на дозата (EД) в широк диапазон. Подобрен алгоритъм за търсене позволява разделянето на 

сигналите за тревога от естествените NORM и други радионуклиди. 

Ако зададените прагови нива са надвишени (по МЕД, гама или неутронния канал), приборът 

подава светлинни, звукови и вибрационни предупредителни сигнали. В режим на търсене, 

скоростта на отброяване по гама и неутронните канали се визуализира на екрана на прибора в 

импулси за секунда. 

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

прехвърлени за по-нататъшна обработка към компютър чрез USB канал или чрез Bluetooth 

канал към смартфон / таблет. 



Приборът е прост и лесен за използване, има малко тегло и компактнен размер. Устойчивият 

на удари и влага корпус позволява използването на прибора както на закрито, така и на 

открито. 

Налични модификации 

ИСП-РМ1703ГНА-II – базова модификация 

ИСП-РМ1703ГНА-II ВТ – различава се от базовата модификации по наличието на канал 

Bluetooth 

ИСП-РМ1703ГНА-II MВТ -  различава се от ИСП-РМ1703ГНА-II по разширения диапазон на 

измерване на МЕД, по наличието на режим на измерване на ЕД и радиоканал Bluetooth 

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. 



 

Опционално 

Приборът може да се доставя в специален калъф, който осигурява допълнителна защита при 

неблагоприятни метеорологични условия и случайни падания. 

Оперативен трансфер на данни 

Приборът ИСП-PM1703ГНА-II MBT 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  

 Безопасност на обекти и обществени мероприятия 

Спецификация 

Детектор Csl(TI) SiPM, Гaйгер-Мюлеров брояч, 
6
LiF/ZnS/

6
LiI(Eu) 

Чувствителност, гама лъчение: 

за 
241

Am 200 
-1

/(μSv/h) 

за 
137

Cs 100 s
-1

/(μSv/h) 

 

Чувствителност, неутронно лъчение: 

за Pu- α-Be 0,035 (counts·cm
2
)/neutron 

за топлинни неутрони 1,2 (counts·cm
2
)/neutron 

 

Енергиен обхват от от 0,033 до 3,0 MeV 

Енергиен обхват неутронно лъчение от термично (0,025 eV) до 14,0 MeV  

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

Граница на допустимата основна 

относителна грешка на измерване на 

МЕД 

± 30 % 

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

Граница на допустимата основна 

относителна грешка на измерване на 

ЕД 

± 30 % 



Обхват на индикация за скоростта на 

отчитане при регистриране на 

фотонно лъчение в режим на търсене 

от 0 до 9999 s
-1 

 

Обхват на индикация за скоростта 

на отчитане на неутронно лъчение 
от 0 до 999 s

-1
 

Време на непрекъсната работа на 

прибора 

не по-малко от 800 часа (със средна стойност на 

радиационния фон - до 0,3 μSv / h; използване на LCD 

подсветка, аларми за звук и вибрации - не повече от 5 

минути / ден) 

Тип сигнализации звукова; вибрационна; светлинна 

Запис на история поне 2000 събития 

Физически параметри:  

размер 99x75x36 mm 

тегло 240 g 

 

Диапазон на работната температура от - 40 °С до + 50 °С 

Относителна влажност до 98 % при 35 °С 

Степен на защита на корпуса IP65 

Приборът е устойчив на падане 

върху бетонен под от височина 
0,7 m 

Канал за данни USB, Bluetooth 

 


