
 

Програмата «GS Ecotest» и компактния детектор за радиация «Gamma Sapiens» ще превърнат Вашия 

смартфон или таблет в дозиметър! 

 

Резултатите от измерванията непрекъснато се предават от «Gamma Sapiens» в «GS Ecotest» по Bluetooth-

интерфейс. Измерването на радиацията не пречи на работата на другите функции на смартфона: 

осъществяване и приемане на обаждания, изпращане и приемане на SMS, пускане и работа на други 

програми. 

 

Контролирайте нивото на радиация около Вас и следете за натрупването на дозата от Вашия организъм с 

помощта на «Gamma Sapiens» и «GS Ecotest»! 

Програма «GS Ecotest» осигурява:  

 непрекъснато предаване на информация за нивото на радиация и натрупаната доза от детектора 

«Gamma Sapiens» в смартфон / таблет по Bluetooth-интерфейс в реално време; 

 показване на получената дозиметрична информация в едно от 4-те различни графични представяния; 

 показване на получената дозиметрична информация с GPS-координати на карта на местността; 

 настройване на един или няколко прагови стойности по мощност на дозата и по доза, при 

превишаването на които сработва светлинната, звуковата и / или вибрационната сигнализация на 

смартфона / таблета; 

 запазване в релационната база данни на нужната дозиметрична информации (мощност на дозата и 

доза); 

 преглед на запазената в базата данни дозиметрична информация (мощност на дозата и доза) за 

произволен период от време; 

 управление на детектора от смартфона / таблета; 

 използване на смартфона / таблета в нормален режим - осъществяване и приемане на обаждания, 

изпращане и приемане на SMS, пускане и работа на други програми и т.п. без прекъсване на процеса 

на дозиметрично измерване и без загуба на дозиметрични данни; 



 работа и с други известни дозиметри на търговската марка «ECOTESТ» - МКС-05 «ТЕРРА» и РКС-01 

«СТОРА-ТУ», произведени след декември 2011 г. Прибори, произведени преди това, могат да се 

нуждаят от обновяване на програмата на процесора, което се осъществява от производителя по 

поръчка. 

Внимание! 

Програма «GS Ecotest» може да се инсталира от Google Play на Android-устройство (смартфон/таблет) със 

следните характеристики:  

1) наличие на Bluetooth-модул на Android-устройството;  

2) версия на Android 2.2 и по-висока;  

3) разрешение на екрана - 320*480, 480*800, 720*1280, 1024*600, 1280*800, 1920*1080; 

4) touchscreen-екран. 

 

 


