هطخػات فٌی
1

اطالػات کلی

2

ًام هحػَلً /ام هذل

3

ساصًذُ

4

کاستشدّا

5

قاتلیت

6

تاصُ اًشطی پایطگش

7

حساسیت

8

کوتشیي حذ تطخیع

9

صهاى پاسخ پایطگش

10

کشیستال پایطگش

11

PMTپایطگش

12

H.Vپایطگش

13

قاتلیت تٌظین سطح ّطذاس
پایطگش

پایشگر سریع قابل حمل P101
 P101هذل PTB-2014
ضشکت پشتَ تجْیض تؼثت PTB
کاربرد اول:
ػوذتا دس غٌایغ تشای تؼییي هشص لَل سَییچ ّا ،لَل هتشّا ٍ دس تسیاسی هَاسد دیگش هی
تَاى اص پایطگش سشیغ گاها تشای حػَل اطویٌاى اص هقادیش هطاّذُ ضذُ دس اتاق کٌتشل
استفادُ ًوَد.
اص آًجاییکِ ساًذهاى گیشاًذاصی پشتَ دس ایي دستگاُ دس هقایسِ تا دصیوتشّای هحیطی
اًفشادی کِ داسای آضکاسساصّای گاصی تا اتؼاد کَچک ّستٌذ تیص اص  300تشاتش تیطتش
ٍ صهاى پاسخ آًْا حذٍد  20تشاتش کوتش است لزا دس هطخع تَدى سطح لَل ٍ تشسسی
تاص ٍ تستِ تَدى ضاتشّا تسیاس هفیذ است.
کاربرد دوم:
دس سخذاد آلَدگی ّا ٍ یا تشٍص حَادث ،هفقَد ضذى چطوِ ّای سادیَاکتیَ ٍ یا پیذا
کشدى آلَدگی ،استفادُ اص دصیوتشّا ٍ پایطگشّای گایگش ٍ یا سایش آضکاسساصّای گاصی
تؼلت کٌذ تَدى صهاى پاسخ ٍ ّوچٌیي ساًذهاى پاییي آًْا دس هقاتل آضکاسساصّای جاهذ
سَسَصى ًاهٌاسة هی تاضذ .دستگاُ ساختِ ضذُ کِ تش اساس تجشتیات چٌذ سالِ کاس تا
اًَاع هَاد پشتَصا طشاحی ٍ ساختِ ضذُ است داسای ػکس الؼول فَق الؼادُ سشیغ ٍ
حساسیت تاال دس پیذا کشدى هَاد پشتَصای گاها دس هقیاس تسیاس کن تَدُ ٍ دس ًتیجِ
یک ٍسیلِ تسیاس هٌاسة ٍ سشیغ دس کطف هَاد سادیَاکتیَ دس هقیاس کن هی تاضذ.
 داسای سٌسَس  ٍ GPSقادس تِ رخیشُ ساصی ضواسش پشتَّا هتٌاسة تا هَقؼیت دس
ٌّگام حشکت
ً شم افضاس هخػَظ ًقطِ تشداسی ٍ تحلیل ًقاط
 استیاط هستقین تا  ٍ PCرخیشُ ساصی
0.04-3MeV
602 cps/ uSv/h for Co-60
1355 cps/uSv/h for Cs-137
1380 cps/uSv/h for Am-241
4 uCi Cs-137 @ 1m

دس هذ پایص 50 msec
کشیستالNaI(Tl) EPIC Company-2*2
CR-169- Hamamatsu,
CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V
1sigma/2sigma/1Background/Custom cps/off

ًوایطگش سًگی 2.8ایٌچ  -سصٍلَضي تاال 320*240

14

خشٍجی ًوایطگش

15

صهاى ضاسط

16

صهاى تْشُ تشداسی

17

هػشف

18

تٌظیوات سخت افضاسی

19

استثاط تا کاهپیَتش

20

ًشم افضاس

هحیط سی ضاسج جْت سٍیت لحظِ ای ٍ رخیشُ ساصی ضواسش ٍ دص

21

تاطشی

لیتیَم-پلیوش

22

اتؼاد

 240*200*120هیلیوتش

23

ٍصى

 2150گشم

24

تجْیضات جاًثی

25

هحذٍدیتْا

26

تاییذیِ ّا

27

ضواًت

یکسال

28

خذهات پس اص فشٍش

دُ سال

 8ساػت
 8ساػت هذاٍم
ٍ 6ات
قاتلیت تٌظین هقذاس ٍلتاط تاال ،تاصُ اًشطی ٍ هیضاى تقَیت
دسگاُ  RS-232تْوشاُ ًشم افضاس کاهپیَتشی

سی دی ًشم افضاس ،ضاسطس ،دفتشچِ ساٌّوا ،کیف هخػَظ حول ٍ ًقل
 -10تا  +50دسجِ ساًتیگشاد  ،ضذ آب ٍ ضذ ضشتِ ًوی تاضذ.
 -1داسای گَاّیٌاهِ اًجام آصهَى ّای پزیشش ) (Type Testدس تشاتش هیذاى
پشتَّای گاها
 -2گَاّیٌاهِ کالیثشاسیَى دستگاُ ّای سٌجص پشتَ هحیطی (اص ساصهاى اًشطی
اتوی ٍ یا سایش ضشکتْای هؼتیش تحت ًظش ساصهاى اًشطی اتوی ایشاى)
 -3گَاّی اسائِ پشصًت دس آطاًس تیي الوللی اًشطی اتوی IAEA-F1-TM-
49618-2015

.

29

ًوًَِ

.

