
 

 

 هطخصات فٌی

 1 اطالػات کلی ساًتیوتز( 150لَل هتز هیلِ ای طَل تلٌذ )تا ًاحیِ آضکارساسی 

RD150 هذل  PTB-G.G.105  2 ًام هحصَل/ ًام هذل 

استفادُ اس دتکتَرّای پالستیک سٌتیالتَر طَل تلٌذ کارتزد ػوذُ ای در لَل هتزی ٍ یا 

تؼییي ارتفاع سیاالت در داخل هخاسى ٍ راکتَرّای تحت فطار دارًذ. ایي تجْیشات تَاسطِ 

 ّستٌذطَل تلٌذ قادر تِ گیزاًذاسی هیشاى تیطتزی اس اضؼِ در هقایسِ تا دتکتَرّای ًقطِ ایی 

ِ ایي هشیت هَجة افشایص دقت ٍ کاّص اکتیَیتِ سَرس رادیَاکتیَ در سهاى ٍ در ًتیج

 طزاحی هی گزدًذ.

 3 کارتزدّا

 4 ًَع دتکتَر سٌتیالتَر پالستیک 

150 cm 
 5 اًذاسُ گیزی رًج

2” PMT 8 

 out:-1250V H.V 9 

S100 ُ10 هذل فزستٌذ 

، دها، ٍلتاص تاال (Counts)تا قاتلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگز تک کاًالِ دیجیتال 
(HV) لثِ پاییي ٍ تاال پٌجزُ اًزصی ،(LL,UL)  قاتلیت ارسال ٍ تٌظین ٍلتاص ، تْزُ تقَیت ٍ

(Gain)لثِ پاییي ٍ تاالی پٌجزُ اًزصی ٍ تٌظین سهاى پاسخ ٍ 

هطخصات تزد 
 فزستٌذُ

11 

 E.P.I.L   L13-30012دارای گَاّیٌاهِ اس /   IP-X6ٍ دارای آلَهیٌیَم 
در پیَست آهذُ است. تْوزاُ چگًَگی ًصة تِ  LJB2در پیَست آهذُ است.  EXکالس 
 دتکتَر

 12 غالف دتکتَر

 13 سهاى پاسخ msec 100   تا قاتلیت کاّص تایک ثاًیِ تِ تاال 

R104/R105 ُ14 هذل گیزًذ 

 15 خٌک کٌٌذُ ًیاس ًذارد.

110 AC / 220 AC - 50 HZ 
ایي تغذیِ در اتاق کٌتزل ًیاس است ٍ در  الف 30در ردیف  در صَرت اًتخاب هذل ارسال

 ایي تغذیِ در هحل سایت هَرد ًیاس است. بصَرت اًتخاب هذل 
 16 تغذیِ

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

 18 خزٍجی تزای حالتْای پیَستِ mA 20-4سَییچ ٍ حالت تزای  0/1رلِ 

ACTIVE / PASSIVE 
 هذ خزٍجی

4-20mA 
19 

RS-485, RS-232 ،20 سایز خزٍجی ّا ًزم افشار جاهغ تا کارتزی آساى در هحیط سی. ضارج 



 

 

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

 21 خزٍجی رلِ

RS485  20-4رضتِ تزای  2تیي دتکتَر ٍ رسیَر ٍ خزٍجی رضتِ  5ًیاسهٌذ کاتل تا mA  22 ارتثاطیپزٍتکل 

ًقطِ، خَدکار  20،  3، درجِ 2کالیثزاسیَى پیطزفتِ تا اًَاع رٍضْای تک ًقطِ، خطی، درجِ
 ٍ درٍى یاتی ٍ سَییچ تصَرت ساالًِ 

 .در صَرت اًتخاب هذل الف ػولیات کالیثزاسیَى در اتاق کٌتزل اًجام هی ضَد 

 .در صَرت اًتخاب هذل ب ػولیات کالیثزاسیَى در هحل سایت اًجام هی ضَد 

 23 کالیثزاسیَى

 در پیَست آهذُ است. EX- Mark IIگیزًذُ هحلی دارای کالس 
 هیلیوتز تصَرت هستقل  222×185×106تِ اتؼاد  BWP 10802 جؼثِ گیزًذُ

 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  تا گلٌذPG-11 

 ضکل ٍ اتؼاد گیزًذُ
 24 هحلی ٍ اتاق کٌتزل

40 keV- 3 MeV 25 تاسُ اًزصی 

 26 دتکتَر اتؼاد ساسُ ساًتیوتز 230 * 14ساسُ استَاًِ ای تِ قطز ٍ طَل

 27 ضواًت یکسال

 28 خذهات پس اس فزٍش دُ سال

. 

 
. 

 29 چیذهاى 



 

 

 دتکتَر در هحل ٍ گیزًذُ در اتاق کٌتزل تاضذ. -الف

 
 

 هیلی آهپز تِ اتاق کٌتزل ارسال گزدد: 20تا  4دتکتَر ٍ گیزًذُ در هحل ٍ خزٍجی  -ب 

 
. 

 

هذل ّای هختلف کاتل 

 کطی تزای پزٍتکل

 RS-485 
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