
Дозиметър - радиометър МКС-АТ1117М 

 

Преносимият комбиниран многофункционален дозиметър - радиометър МКС-АТ1117М е 

предназначен за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата и амбиентния 

еквивалент на дозата от рентгеново, гама- и неутронно лъчения, плътност на потока алфа- и 

бета-частици от замърсени повърхности, повърхностна активност и плътност на потока неутрони. 

Приборът се състои от блок за обработка на информацията (БОИ или БОИ 2) и комплект външни 
детекторни блокове  (БД). 

Алгоритмът на работа осигурява непрекъснатост на процеса на измерване, изчисление 
"плъзгащите се" средни стойности и оперативно представяне на получаваната информация на 
табло, статистическа обработка на резултатите от измерванията и оценка на статистическата 
флуктуация в режим на реално време, бърза адаптация към изменението на нивото на радиация. 
В обработващите блокове БОИ и БОИ2 са вградени детекторни възли, позволяващи да бъде 
измерено нивото на радиация и дозата на мястото, на което се намира оператора.  
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Особености 

 Многофункционалност 

 Висока чувствителност и широк диапазон 

 Автоматична компенсация на собствения фон на Гайгер-Мюлеровите броячи 

 Бърза адаптация към изменението на нивото на радиационния фон 

 Търсене на източници на рентгеново, гама-, алфа-, бета- и неутронно лъчения  

 Система с вградена светодиодна стабилизации в сцинтилационните детекторни блокове 

 Звукова и визуална сигнализация при превишаване на праговите нива по доза, мощност на 
дозата и плътност на потока  

 Запис и съхранение в енергонезависимата памет на прибора до 99 резултата от измервания 

 Връзката на БД с БОИ или РС се осъществява по интерфейс RS232 

 Възможност за дистанционно измерване с използване на 3-х метрова телескопична щанга с 
вграден кабел или щанга с дължина 1м 

Дозиметър-радиометър МКС-АТ1117M съответства на Международните стандарти: 

IEC 60846-1:2009 

IEC 60846-2:2007 

IEC 60325:2002 

IEC 61005:2003 

също на нормите за безопасност: 

IEC 61010-1:1990 

и на изискванията за електромагнитна съвместимост: 

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 

 

Области на използване  

 Атомната промишленост 

 Контрол на суровини и хранителни продукти 

 Медицината 

 Металургическата промишленост 

 Мониторинг на околната среда 

 Мониторинг на радиационно опасни обекти и помещения 

 Научни изследвания 

 Службите за безопасност 

  

http://www.atomtex.com/ru/application/atomnaya-promyshlennost
http://www.atomtex.com/ru/application/kontrol-syrya-i-produktov-pitaniya
http://www.atomtex.com/ru/application/medicina
http://www.atomtex.com/ru/application/metallurgicheskaya-promyshlennost
http://www.atomtex.com/ru/application/monitoring-okruzhayushchey-sredy
http://www.atomtex.com/ru/application/monitoring-radiacionno-opasnyh-obektov-i-pomeshcheniy
http://www.atomtex.com/ru/application/nauchnye-issledovaniya
http://www.atomtex.com/ru/application/sluzhby-bezopasnosti


Основни характеристики 

Детектор  
рентгеново и гама-лъчение 
БОИ, БОИ2 
БДКР-01 
БДКГ-01, БДКГ-17, БДПС-02 
БДКГ-03 
БДКГ-04 
БДКГ-05 
БДКГ-11 
неутроно лъчение 
БДКН-01, БДКН-03 
альфа- и бета-излучение 
БДПА-01 
БДПА-02 
БДПБ-01 
БДПБ-02 

 
 
брояч Гайгер-Мюлер 
NaI(TI) Ø9x2 мм 
брояч Гайгер-Мюлер 
NaI(TI) Ø25x40 мм 
сцинтилационна пластмаса Ø30x15 мм 
NaI(TI) Ø40x40 мм 
NaI(TI) Ø63x63 мм 
 
брояч 3He в полиетиленов забавител 
 
ZnS(Ag) Ø60 мм 
ZnS(Ag) Ø113 мм 
пластик Ø60 мм 
пластик Ø113 мм 

Диапазон на измерване на мощността на 
амбиентния еквивалент на дозата 
БОИ, БОИ2 
БДКР-01 
БДКГ-01 
БДКГ-03 
БДКГ-04 
БДКГ-05 
БДКГ-11 
БДКГ-17 
БДПС-02 
БДКН-01, БДКН-03 

 
 
1 µSv/h - 10 mSv/h 
0,05 - 100 µSv/h 
0,1 µSv/h - 10 Sv/h 
0,03 - 300 µSv/h 
0,05 µSv/h - 10 Sv/h 
0,03 - 100 µSv/h 
0,01 - 100 µSv/h 
1 mSv/h - 100 Sv/h 
0,1 µSv/h - 30 mSv/h 
0,1 µSv/h - 10 mSv/h 

Диапазон на измерване на амбиентния 
еквивалент на дозата 
БОИ, БОИ2 
БДКР-01 
БДКГ-01 
БДКГ-03 
БДКГ-04 
БДКГ-05 
БДКГ-11 
БДКГ-17 
БДПС-02 
БДКН-01, БДКН-03 

 
 
1 µSv - 1 Sv 
0,05 µSv - 5 mSv 
1 µSv - 10 Sv 
0,03 µSv - 1 Sv 
0,05 µSv - 10 Sv 
0,03 µSv - 0,3 Sv 
0,01 µSv - 0,3 Зв 
1 µSv - 100 Sv 
0,1 µSv - 1 Sv 
0,1 µSv - 10 Sv 

Диапазон на измерване на  
плътност на потока неутрони 
БДКН-01, БДКН-03 
плътност на потока алфа-частици от повърхност 
БДПА-01 (площ на детектора 30 см2) 
БДПА-02 (площ на детектора 100 см2) 
БДПС-02 (площ на детектора 14 см2) 
с повърхностна активност 239Pu 
БДПА-01 
БДПА-02 

 
 
0,1 - 104 нейтр/(с·см2) 
 
0,1 - 105 част./(мин·см2) 
0,05 - 5·104 част./(мин·см2) 
2,4 - 106 част./(мин·см2) 
 
3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см-2 
1,7·10-3 - 1,7·103 Бк·см-2 



плътност на потока бета-частици от повърхност 
БДПБ-01 
БДПБ-02 
БДПС-02 
с повърхностна активност 90Sr + 90Y 
БДПБ-01 
БДПБ-02 

 
1 - 5·105 част./(мин·см2) 
0,5 - 1,5·105 част./(мин·см2) 
6 - 106 част./(мин·см2) 
 
4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см-2 
2,2·10-2 - 0,66·104 Бк·см-2 

Енергиен диапазон 
рентгеново и гама-лъчения 
БДКР-01 
БДКГ-03, БДКГ-05, БДКГ-11 
БДКГ-04 
БДПС-02 
БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17 
регистрирани бета-частици 
БДПБ-01,БДПБ-02, БДПС-02 
регистрирани неутрони 
БДКН-01, БДКН-03 

 
 
5 - 160 kеV 
50 kеV - 3 МеV 
15 kеV - 3 МеV 
20 kеV - 3 МеV 
60 kеV - 3 МеV 
 
155 kеV - 3,5 МеV 
 
0,025 еV - 14 МеV 

Чувствителност 
към гама-лъчение от източник 137Cs 
БОИ, БОИ2 
БДКГ-05 
БДКГ-11 
БДКГ-01 
БДКГ-17 
БДКГ-03 
БДПС-02 
БДКГ-04 
към гама-лъчение от източник 241Am 
БДКР-01 
към алфа-лъчение от източник 239Pu 
БДПА-01 
БДПА-02 
БДПС-02 
към бета-лъчение от източник 90Sr + 90Y 
БДПБ-01 
БДПБ-02 
БДПС-02 
към неутронно лъчение от Pu-Be източник 
БДКН-01 
БДКН-03 

 
 
0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
900 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
1960 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
5 имп·с-1/мЗв·ч-1 
350 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
 
400 имп·с-1/мкЗв·ч-1 
 
0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 
0,75 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 
0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 
 
0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 
0,9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 
0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 
 
0,5 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) 
0,355 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) 

Основна относителна грешка при измерване 
на мощността на дозата и плътността на потока 

не повече от ± 20 % 

Време на непрекъсната работа  не по-малко от 24 ч 

Температурен диапазон  от - 30 °С до + 50°С 



Относителна влажност на въздуха 
при температура 35 °С и по-ниски температури 
без кондензация на влага 

до 95 % 

Степен на защита IР64 

Захранване  Блок Ni-MH акумулатори + 6 В 

Габаритни размери, маса 
БОИ 
БОИ2 
БДКГ-01 
БДКГ-03 
БДКГ-04 
БДКГ-05 
БДКГ-11 
БДКГ-17 
БДПА-01, БДПБ-01 
БДПА-02, БДПБ-02 
БДПС-02 
БДКР-01 
БДКН-01 
БДКН-03 

 
177х85х124 мм, 1,1 кг 
200х85х36 мм, 0,5 кг 
Ø54х255 мм, 0,4 кг 
Ø60х295 мм, 0,6 кг 
Ø60х200 мм, 0,5 кг 
Ø60х320 мм, 1,2 кг 
Ø78х350 мм, 1,9 кг 
Ø54х167 мм, 0,3 кг 
Ø80х196 мм, 0,5 кг 
Ø137х230 мм, 0,7 кг 
138х86х60 мм, 0,3 кг 
Ø60х260 мм, 0,5 кг 
Ø90х290 мм, 2,0 кг 
314х220х263 мм, 7,8 кг 

 

Окомплектоване  

Наименование на прибора, тип Забележка 

Комплект МКС-АТ1117М 

- блок за обработка на информацията (БОИ) В комплекта влизат: колан за през рамо за 
пренасяне на БОИ, колан за краста за 
закрепяне на БОИ на кръста 

- блок за обработка на информацията 2 (БОИ2) В комплект влизат колан за през рамо за 
пренасяне на БОИ 

- мрежов адаптер За зареждане на акумулаторния блок от 
електрическата мрежа 

- детекторни блокове (БД) за: 
 

- гама-лъчение 
 



БДКГ-01 
 

БДКГ-03 
 

БДКГ-04  В комплекта влиза капаче “0,06-3 MeV” 

БДКГ-05 
 

БДКГ-09 
 

БДКГ-11 
 

БДКГ-17 
 

- алфа-, бета-, рентгеново и гама-лъчение 
 

БДПС-02 В комплекта влизат: 3 алфа-филтъра, 
държател за алфа-филтъра, дръжка за БДПС-
02, филтър изравняващ 

- алфа- и бета-лъчения 
 

БДПА-01 
 

БДПБ-01 
 

- неутронно лъчение 
 

БДКН-01 
 

БДКН-03 
 

- рентгеново лъчение 
 

БДКР-01 
 

- ръководство за експлоатации Съдържа методика за проверки 



- комплект принадлежности: 
 

- щанга телескопична Дължина 1,7 м 

- щанга телескопична с вграден кабел Дължина 3,1 м 

- конзола За закрепяне на БОИ2 на щангата 

- държател  За закрепяне на БОИ2 к БДКН-03 

- държател Да поставяне на щанга на БДКГ-01, БДКГ-09, 
БДКГ-17 

- държател Да поставяне на щанга на БДПА-01, БДПБ-01, 
БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКР-01 

- дръжка За БДКГ-05 и БДКН-01 

- кабел интерфейсен  За включване на БОИ / БОИ2 към COM-порт на 
РС 

- слушалки 
 

- комплект принадлежности за включване на БД  
към USB-порт на РС  

Кабел БД, адаптер USB-БД, 
кабел USB 

Изисква 
използване на 
приложно ПО - комплект принадлежности за включване на БД  

към СОМ-порт на РС 
Кабел БД, адаптер БД, 
кабел нула-модемен, 
адаптер за захранване 

- приложно ПО «ATexch» с ръководство на 
оператора 

За работа при включване на БД към РС 

- комплект резерви защитни ленти за БДПА-01 Съдържа две светлозащитни ленти 

- комплект резерви защитни ленти за БДПБ-01 Съдържа две светлозащитни ленти и една 
защитна 

  



- калъф За съхранение и пренасяне на прибора и 
принадлежностите 

 
Забележки 
1) Прибор може да бъде доставен с едни или няколко блока 
2) Комплекта принадлежности може да се доставя напълно или отделни негови съставляващи 
3) Количеството на комплектите резервни ленти може да бъде увеличено по желание на 
потребителя 
4) В зависимост от комплекта на доставка приборът може да бъде опакован в един или два 
калъфа 

 

 


