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ًام هحػَل/ ًام 

 هذل

رخیشُ  keV 662@ % 6.8 تْتش اص سیستن اسپکتشٍهتشی گاها تا سصٍلَضي کاربرد اول:

 خَد دستگاُ ٍ کاهپیَتش lcdتا قاتلیت ًوایص ّوضهاى تشٍی   spe.*طیفْا 

 :دومکاربرد 

گی، آلَدگی ّا ٍ یا تشٍص حَادث، هفقَد ضذى چطوِ ّای سادیَاکتیَ ٍ یا پیذا کشدى آلَددس سخذاد 

ّای گایگش ٍ یا سایش آضکاسساصّای گاصی تؼلت کٌذ تَدى صهاى پاسخ ٍ استفادُ اص دصیوتشّا ٍ پایطگش

ّ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 

یاس کن ػکس الؼول فَق الؼادُ سشیغ ٍ حساسیت تاال دس پیذا کشدى هَاد پشتَصای گاها دس هقیاس تس

 تَدُ ٍ دس ًتیجِ یک ٍسیلِ تسیاس هٌاسة ٍ سشیغ دس کطف هَاد سادیَاکتیَ دس هقیاس کن هی تاضذ.

 :سومکاربرد 

ایي هحػَل ػالٍُ تش قاتلیت فَق تػَست ّوضهاى داسای یک سیستن کاسی دصیوتشی تا استفادُ اص  

صى کاس هی کٌذ. کاستش هی دصیوتش گاصی هی تاضذ کِ تػَست هستقل اها ّوضهاى تا آضکاس ساص سَسَ

تَاًذ ضوي دس اختیاس داضتي یک دستگاُ سشیغ ٍ تا حساسیت تاال دس تؼییي هَاد پشتَصا ّوضهاى دس 

 هَاسدی کِ الصم تاضذ دصیوتشی ًوَدُ ٍ هیضاى آٌّگ دص سا دس تاصُ کاسی دصیوتش اًذاصُ گیشی ًواییذ.

ٍ دس دٍ ًوَداس جذاگاًِ تػَست آًالیي ٍ  ایي هحػَل هی تَاًذ تػَست ایستگاّی تِ کاهپیَتش هتػل

 تا قاتلیت رخیشُ ساصی تسیاس طَالًی ، ػولیات پایطگش ٍ دصیوتشی سا تَاها اًجام دّذ.

 :چهارمکاربرد 

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. 

دی کِ اص آًجاییکِ ساًذهاى گیشاًذاصی پشتَ دس ایي دستگاُ دس هقایسِ تا دصیوتشّای هحیطی اًفشا

تشاتش تیطتش ٍ صهاى پاسخ آًْا حذٍد  300داسای آضکاسساصّای گاصی تا اتؼاد کَچک ّستٌذ تیص اص 

تشاتش کوتش است لزا دس هطخع تَدى سطح لَل ٍ تشسسی تاص ٍ تستِ تَدى ضاتشّا تسیاس هفیذ  20

 است.

 ّاکاستشد

 )اًتخاتی(

 کشیستال  NaI(Tl) 2*2کشیستال

CR-169- Hamamatsu, 2*2 PMT 
0-1250 V H.V 

 256 ٍ512  ٍ1024  ٍ2042  ٍ4006   تشای ًوایصLCD   رخیشُ تشٍی ٍSD-Card  

 4006 تشای کاهپیَتش 
 تؼذاد کاًال

 سصٍلَضي Cs-137تشای  keV 662 @ %6.8تْتش اص 



 

 

0.05-3MeV تاصُ اًشطی 
4 uCi (158 kBq) Cs-137 @ 100 cm for 2sigma تیحساس 

 طگشیپا

  پاسخ صهاى msec 50 صیپا هذ دس

 طگشیپا

1sigma/2sigma/1Background/Custom cps/off  
 ٍ هتغیش:

  [
   

 
]     

    

   
  

 نیتٌظ تیقاتل

 ّطذاس سطح

 طگشیپا

HRGM-18 وتشیدص 

0.1 uSv/h - 100mSv/h  ُوتشیدص تاص 

 پاسخ صهاى msec 4000تا   msec 100اص  تٌظینقاتل هتغیش ٍ 

 وتشیدص

 1uSv/h, 20 uSv/h , 50 uSv/h , 3Background /off  
 ٍ هتغیش:

[
          

   
]     

    

   
  

 نیتٌظ تیقاتل

 ّطذاس سطح

 وتشیدص

آٌّگ  تش ثاًیِ 6000تا  حذاکثش

 پیطٌْادی

 اسپکتشٍهتشی

  ُدسگاUSB تْوشاُ ًشم افضاس کاهپیَتشی 

 RS-232 

استثاط تا 

 کاهپیَتش

 SPEهحیط سی ضاسج جْت سٍیت لحظِ ای ٍ رخیشُ ساصی طیف تا پسًَذ 

 APTECقاتل تاص ضذى تا ًشم افضاس جاهغ 
 ًشم افضاس

 هحذٍدیتْا + دسجِ ساًتیگشاد ، ضذ آب ٍ ضذ ضشتِ ًوی تاضذ.50تا  -10

 صهاى ضاسط ساػت 2

 gpsتا  ساػت هذاٍم 4

 gpsساػت تذٍى تذٍى  2

صهاى تْشُ 

 تشداسی

 هػشف ٍات 10

تٌظیوات  قاتلیت تٌظین هقذاس ٍلتاط تاال، تاصُ اًشطی ٍ هیضاى تقَیت

 سخت افضاسی
استثاط تا  تْوشاُ ًشم افضاس کاهپیَتشی RS-232دسگاُ 

 کاهپیَتش



 

 

 ًشم افضاس هحیط سی ضاسج جْت سٍیت لحظِ ای ٍ رخیشُ ساصی ضواسش ٍ دص

 تاطشی 3700mAh پلیوش-لیتیَم

 اتؼاد هیلیوتش   240*200*120

 ٍصى گشم 2150

 تجْیضات جاًثی سی دی ًشم افضاس ،ضاسطس، دفتشچِ ساٌّوا، کیف هخػَظ حول ٍ ًقل

گَاّی  گَاّی هؼتثش اص هشاکض هَسد تاییذ ساصهاى اًشطی اتوی ایشاى

 کالیثشاسیَى

 هحذٍدیتْا + دسجِ ساًتیگشاد ، ضذ آب ٍ ضذ ضشتِ ًوی تاضذ.50تا  -10

 دس تشاتش هیذاى پشتَّای گاها  (Type Test)داسای گَاّیٌاهِ اًجام آصهَى ّای پزیشش  -1

گَاّیٌاهِ کالیثشاسیَى دستگاُ ّای سٌجص پشتَ هحیطی )اص ساصهاى اًشطی اتوی ٍ یا سایش  -2

 ضشکتْای هؼتیش تحت ًظش ساصهاى اًشطی اتوی ایشاى(

 IAEA-F1-TM-49618-2015گَاّی اسائِ پشصًت دس آطاًس تیي الوللی اًشطی اتوی   -3

 تاییذیِ ّا

 ضواًت یکسال

خذهات پس اص  دُ سال

 فشٍش

. 

 
. 

 ًوًَِ



 

 

 

. 

 
. 

 


