
 

 

 هطخصات فٌی

 1 اطالػات کلی پزسٌلیخَدرٍیی یا گیت باسرسی ًاهحسَس اًفزادی آلَدگی گاها در هبادی ٍرٍد ٍ خزٍج 

 2 ًام هحصَل/ ًام هذل    G.GATE-102گاها گیت  

. ایي تجْیش کِ اس افزاد خَدرٍّا یا هحل تزدددر ًاهحسَس اًذاسُ گیزی هیشاى پزتَ گاها 

پالستیک سٌتیالتَر با سهاى پاسخ بسیار سزیغ بْزُ هی بزد دارای قابلیت طزاحی سَسَسًْای 

درآٍردى ٍ یا   uٍ ساخت بِ اضکال هختلف ٍ بِ درخَاست هطتزی هی باضذ. بِ ضکل 

بادی ٍرٍدی ٍ خزٍجی بِ کارخاًجات، بکارگیزی دٍ هیلِ ایستادُ بِ ًحَی کِ پزسٌل در ه

سایتْا، دفاتز اداری ٍ پایص آلَدگی اًفزادی افزاد بوٌظَر اهَر ایوٌی ٍ اهٌیتی اس هیاى آى 

ػبَر کٌٌذ، اس هشایا ایي ًَع هی باضذ. ٍسى سبک ٍ ظاّز سیبا ٍ ًاهحسَس ایي تجْیش هی تَاًذ 

 قابل بکارگیزی در ّز هحیط ٍ فضایی باضذ.

 3 کاربزدّا

 4 ًَع دتکتَر سٌتیالتَر پالستیک 

 cm 150*5بِ ضکل استَاًِ بِ قطز ٍ طَل 

 ساًتیوتز ّن هی باضذ. 200در صَرت درخَاست قابل افشایص تا 

ابؼاد دتکتَر در ّز 

 طزف
5 

3 lit  حجن دتکتَر در ّز

 طزف
6 

6 lit 7 حجن کل 

در  PMTتؼذاد  ػذد 2

 ّزطزف
8 

 PMT 9تؼذاد کل  ػذد 4

CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT 10 

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V H.V 11 

S100 ُ12 هذل فزستٌذ 

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

(Gain)لبِ پاییي ٍ باالی پٌجزُ اًزصی ٍ تٌظین سهاى پاسخ ٍ 

هطخصات بزد 
 فزستٌذُ

13 

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

 14 غالف دتکتَر

 15 سهاى پاسخ msec 100   با قابلیت کاّص تایک ثاًیِ بِ باال 

R104/R105 ُ16 هذل گیزًذ 

5000 cps/ uSv/h for Co-60 
7443 cps/uSv/h for Cs-137 

 17 حساسیت



 

 

7580 cps/uSv/h for Am-241 
 اخذ گَاّیٌاهِ تست حساسیت پس اس ساخت اس ساسهاى اًزصی اتوی

(185 kBq) 5 uCi Cs-137 @ 1m 
(37 kBq) 1 uCi Co-60 @ 1m 

 18 کوتزیي حذ تطخیص

 19 سزػت ػبَر m/s 0.5یا  2km/hکوتز اس 

110 AC / 220 AC - 50 HZ ِ20 تغذی 

 21 تغذیِ دتکتَر ٍلت کِ هستقیوا ٍ اتَهاتیک اس گیزًذُ تاهیي هی ضَد. 24

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

ACTIVE / PASSIVE 
 هذ خزٍجی

4-20mA 
23 

RS-485, RS-232 ، 24 سایز خزٍجی ّا افشار جاهغ با کاربزی آساى در هحیط سی. ضارپًزم 

قابلیت اتصال اًَاع ّطذارّای افشایص دها، کاّص ٍ افشایص درصذ خزٍجی اس   0/1رلِ  3
 حذٍد اس پیص تؼییي ضذُ ٍ اًَاع خطاّا بِ رلِ ّای خزٍجی

 25 خزٍجی رلِ

RS485  رضتِ  5ًیاسهٌذ کابل با 
پزٍتکل ارسال ٍ 

 دریافت
26 

ًقطِ، خَدکار  20،  3، درجِ 2کالیبزاسیَى پیطزفتِ با اًَاع رٍضْای تک ًقطِ، خطی، درجِ
 ٍ درٍى یابی ٍ سَییچ بصَرت ساالًِ 

 27 کالیبزاسیَى

 هیلیوتز بصَرت هستقل  222×185×106بِ ابؼاد  BWP 10802 جؼبِ گیزًذُ
 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  با گلٌذPG-11 

 28 ابؼاد گیزًذُضکل ٍ 

40 keV- 3.5 MeV 29 باسُ اًزصی 

 30 ابؼاد ساسُ ساًتیوتز 230 * 10ساسُ استَاًِ ای بِ قطز ٍ طَل

 31 سهاى پاسخ یک ثاًیِ بِ باال

 32 سهاى تحَیل رٍس کاری  60

 33 ضواًت یکسال

 34 خذهات پس اس فزٍش دُ سال



 

 

. 

 
 

 

 35 چیذهاى خَدرٍیی

. 

 

 

 36 چیذهاى اًفزادی

 


