
 

 

ТЕРРА-П+ 

(Дозиметър-радиометър битов МКС-05) 

  

В сравнение с битовия дозиметър-радиометър МКС-05 «ТЕРРА-П», приборът «ТЕРРА-П+» има нови 

възможности: 
  по-широк диапазон на измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение; 

  измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение; 

  измерване на времето на натрупване на амбиентния еквивалент на дозата; 

  автоматично отнемане на гама-фона при измерване на бета-замърсяване; 
  програмиране на стойностите на праговите нива на: 

 Мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение  

 амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение 

 повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение 

  осветяване на цифровия индикатор; 

  по-широк температурен диапазон. 

 

Използва се за битови цели 

  контрол на радиационната чистота на местата за живеене, работа и отдих; парични знаци; предмети на 

бита, дрехи; транспортни средства; строителни материали; повърхности на почвата; хранителни продукти, в 

частност горски ягоди и гъби; 
  нагледно пособие за учебни заведения. 

Предназначение 

  измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение; 

  измерване на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение; 

  измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение; 
  измерване на времето на натрупване на амбиентния еквивалент на дозата;  

  часовник. 

Нови възможности 

по-широк диапазон на измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение; 
  измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение; 

  измерване на времето на натрупване на амбиентния еквивалент на дозата; 

  автоматично отнемане на гама-фона при измерване на бета-замърсяване; 

  програмиране на стойностите на праговите нива на: 

 Мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение  

 амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение 

 повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение 

  осветяване на цифровия индикатор; 
  по-широк температурен диапазон. 

 

 
  



Особености 

  Наличие на пет независими измерителни канала с поредно извеждане на информацията върху един 

течнокристален индикатор; 

  Вграден гама-, бета-чувствителен брояч Гайгер-Мюлер; 

  Автоматичен избор на интервали и диапазони на измерване; 

  Звукова сигнализация за всеки регистриран гама-квант или бета-частица; 

  Двутонална звукова сигнализация при превишаване на програмираните прагови нива; 

  Осветяване на индикатора; 

  Два захранващи елемента тип ААА; 

  Индикация на признака за разреждане на захранващите елементи; 

  Удароустойчив корпус; 
  Малки маса и габарити. 

Основни технически характеристики 

 
Диапазони на измерване и относителни основни грешки: 

- Мощност на амбиентния 
еквивалент на дозата от гама-

лъчение (137Cs) 

µSv/h 
 

 

% 

0,1…5 000; 
25+2/H*(10),  

 

където H*(10) – числовата стойност на 

измерената МЕД, еквивалентна на µSv/h 
- амбиентен еквивалент на дозата 

от гама-лъчение (137Cs) 

mSv 0,001…9 999; 

±25% 
- Плътност на потока частици от 

бета-лъчение (90Sr+90Y) 

1/(сm²·min) 

 
% 

10…100 000; 

25 + 200/φβ,  
 

където φβ – числовата стойност на измерената 
повърхностна плътност на потока частици от 

бета-лъчение, еквивалентна част./(сm² * min) 
- Време на натрупване на 

амбиентния еквивалент на 
дозата и точност на измерване 

1хв…100ч; ±0,1с за 24часа 

 

 Енергийни диапазони на измерване и енергийна зависимост: 

- гама-лъчение MeV 0,05…3,0; ±25%  
- бета-лъчение MeV 0,5…3,0;  
 Диапазони на програмиране на 

стойностите на праговите нива 
- мощност на амбиентния 

еквивалент на дозата  
- амбиентен еквивалент на 

дозата  
- плътност на потока  

 

µSv/h 
mSv 

10³/(сm²·min) 

 

0…5 000 
0…9 999 

0…9 999 

 

 

Дискретност на програмиране на 
праговите нива: 

- мощност на амбиентния 
еквивалент на дозата  

- амбиентен еквивалент на 
дозата  

- плътност на потока  

 
µSv/h 

mSv 
10³/(сm²·min) 

 
0,01 

0,001 
0,01 

 

 Време на непрекъсната работа 

от нови захранващи елементи 

часове 2 000  

 
Температурен диапазон °С -20…+50 

  Маса kg 0,15  
 Габарити mm 120×52×26  
 


