
 

 

 هشخصات فٌی

 1 اطالعات کلی گیت کشف هواد پرتوزا در خودروها

 2 نام هحصول/ نام هذل  G.GATE-101گاها گیت  

. ایي آشکار هیشاى پزتَ گاها در هَاد حول شًَذُ تَسط هاشیي آالتاًذاسُ گیزی 

شکل  nشکل،   uساس در اًَاع ابؼاد ٍ اشکال هختلف بصَرت دٍ صفحِ ایستادُ، 

ٍ ... بِ درخَاست هشتزی هیتَاًذ طزاحی ٍ ساختِ شَد ٍ در هبادی ٍرٍد ٍ 

خزٍج سایتْا، کارخاًجات ٍ ... بزای پایش اًَاع خَدرٍّای سبک ٍ سٌگیي اس 

 ّای گاها هَرد استفادُ قزار گیزد.دیذگاُ ٍجَد آلَدگی رادیَاکتیَ گسیلٌذُ 

 3 کاربردها

 4 نوع دتکتور BC-400 هشابِ با هشخصات سٌتیالتَر پالستیک

100*50 cm2 
 5 ابعاد دتکتور در هر طرف

25 lit 6 حجن دتکتور در هر طرف 

50 lit 7 حجن کل 

 8 در هرطرف PMTتعذاد  ػذد 3

 PMT 9تعذاد کل  ػذد 8

CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT 01 

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V H.V 00 

S100 ُ01 هذل فزستٌذ 

، دها، ٍلتاص (Counts)با قابلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگز تک کاًالِ دیجیتال 
ٍ قابلیت ارسال ٍ تٌظین ٍلتاص ، بْزُ  (LL,UL)، لبِ پاییي ٍ باال پٌجزُ اًزصی (HV)باال 

 ٍ لبِ پاییي ٍ باالی پٌجزُ اًزصی ٍ تٌظین سهاى پاسخ(Gain)تقَیت 

 02 هشخصات بزد فزستٌذُ

 IP-X6ٍ دارای آلَهیٌیَم 
   E.P.I.Lدارای گَاّیٌاهِ اس 

 03 غالف دتکتَر

 15 نرم افسار ًزم افشار  جاهغ با کاربزی آساى در هحیط سی. شارپ

   Co 60بزای uCi @ 1 m  (37 kBq) 1بْتز اس 

   Cs 137بزای uCi@ 1m  (148 kBq) 4بْتز اس 
 MDA 16حذاقل تشخیص

10 km/h  2.7یا m/s 17 سرعت عبور 

40 keV- 3.5 MeV 18 بازه انرشی 



 

 

110 AC / 220 AC - 50 HZ ِ19 تغذی 

 22 تغذیِ دتکتَر ٍلت کِ هستقیوا ٍ اتَهاتیک اس گیزًذُ تاهیي هی شَد. 13

 21 خزٍجی بزای حالتْای پیَستِ mA 20-4سَییچ ٍ حالت بزای  0/1رلِ 

ACTIVE / PASSIVE 
 هذ خزٍجی

4-20mA 
22 

RS-485, RS-232 ،23 سایز خزٍجی ّا ًزم افشار جاهغ با کاربزی آساى در هحیط سی. شارپ 
افشایش درصذ خزٍجی  قابلیت اتصال اًَاع ّشذارّای افشایش دها، کاّش ٍ  0/1رلِ  2

 اس حذٍد اس پیش تؼییي شذُ ٍ اًَاع خطاّا بِ رلِ ّای خزٍجی
 24 خزٍجی رلِ

RS485  25 پزٍتکل ارسال ٍ دریافت رشتِ  4ًیاسهٌذ کابل با 
ًقطِ،  11،  2، درجِ 1کالیبزاسیَى پیشزفتِ با اًَاع رٍشْای تک ًقطِ، خطی، درجِ

 خَدکار ٍ درٍى یابی ٍ سَییچ بصَرت ساالًِ 
 26 کالیبزاسیَى

 هیلیوتز بصَرت هستقل  111×084×015بِ ابؼاد  BWP 10802 جؼبِ گیزًذُ
 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  با گلٌذPG-11 

 27 گیزًذُشکل ٍ ابؼاد 

80 * 180 cm2 28 ابعاد سازه 

 29 زهاى پاسخ بِ باال ثاًیِ یک

 32 زهاى تحویل هاُ کاری  3

 31 ضوانت یکسال

 32 خذهات پس از فروش دُ سال

 33 کالیبراسیوى uCi 10با اکتیَیتِ حذٍد  Co-60تَسط یک چشوِ کالیبزاسیَى 
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 35 هذل

 


