
 هشخظات فٌی

 1 اطالػات کلی  سایت و کارخانجاتنقاط هختلف هانیتورینگ هحلی   RMS100هنطقه ایی دتکتور سیستن جاهغ 

RMS100  هذلPTB-RMS-2017 هاًیتَریٌگ سایت تظَرت هجتوغ در اتاق کٌترل یا

 .حفاظت

نام هحصول/ نام 

 هذل
2 

 3 سازنذه شرکت پرتَ تجْیس تؼثت

پرتَ گاها در ًقاط هختلف یک سایت یا کارخاًِ تا حذاکثر فاطلِ هیساى اًذازُ گیری 

کیلَهتر ٍ جوغ آٍری توام دادُ ّا تظَرت آًالیي  1.5دتکتَرّا ًسثت تِ اتاق کٌترل حذٍد 

در یک کاهپیَتر هرکسی. در ایي هذل از پایشْا کارتر هی تَاًٌذ چٌذیي ًقغِ کِ اّویت 

ّواًٌذ هثادی ٍرٍدی ٍ خرٍجی، اًثارّا، کٌار  خاص ٍ یا تالقَُ در هثاحث پرتَیی تاشذ

تجْیسات پرتَیی، هخازى فرآیٌذی، ٍرٍدی تِ دفاتر اداری، رستَراًْا ٍ ... را اًتخاب ٍ 

دتکتَرّا را ًظة ٍ در اتاق کٌترل تک تک ًقاط را هَرد پایش ٍ هجوَع کل پرتَّا را ًیس 

است تا تٌظیوات اٍلیِ تذٍى  تِ طَرت جوغ دادُ ّا پایش کٌذ. ّوچٌیي ایي سیستن قادر

 حضَر کارتر ًیس در طَرت ترٍز ّرگًَِ افسایش آٌّگ دز ّشذارّای الزم را اػالم ًوایذ.

 4 کاربردها

 5 آضکارسازنوع  تا حساسیت تاال ٍ سرػت پاسخ سریغ سٌتیالتَر

 -NaI(Tl) EPIC Company ”2*”2کریستال

 ”5*”2 پالستیک سٌتیالتَر 
 6 کریستال

45 mm , 12 stage PMT 7 

out:±1250V H.V 8 

 ٍ جٌس آلَهیٌیَم IP-X6تا  cm 30*5تِ شکل استَاًِ تِ قغر ٍ عَل 
 9 ابؼاد دتکتور

تؼذاد کل  دتکتَر تِ درخَاست خریذار 11دتکتَر تا  2از 

 دتکتورها
11 

RS-485 .11 پروتکل ارسال ایي پرٍتکل دارای اهٌیت تاال هی تاشذ 

Artec UL 2464 High Quality Computer and Control Cable  
Foil +  Shield 3× 2× 20 AWG , Twisted Pair , 80 C, 300V, 031M 

 12 کابل

0.04-3MeV 13 بازه انرشی پایص 

300 cps/ uSv/h for Co-60 
600 cps/uSv/h for Cs-137 

600 cps/uSv/h for Am-241 

 حساسیت
پالستیک 
 سٌتیالتَر

14 

602 cps/ uSv/h for Co-60 
1355 cps/uSv/h for Cs-137 

1380 cps/uSv/h for Am-241 

 حساسیت
 هؼذًی سٌتیالتَر

15 



4 uCi Cs-137 @ 1m 
کوتریي حذ 

 تشخیض
16 

  زهاى پاسخ 50msecدر هذ پایش 

 پایص
17 

1sigma/2sigma/1Background/2Background/off قابلیت تنظین  ترای هذ پایش

سطح هطذار 

 پایص

18 

 ،ِ20-4اًَاع خرٍجی طٌؼتی رل mA    ،RS-232 جْت ًرم افسار 

 ّشذار طَتی ٍ ًَری 
 19 خروجی

 21 نرم افسار هحیظ سی. شارج ًرم افسار  جاهغ تا کارتری آساى در

Moving Average, Sliding Average, Tracking  پرتکل های 

 هیانگیری
21 

 220V-50 Hz, 110 V , 12 V , 24 V 22 ورودی 

تا قاتلیت رخیرُ سازی ثاًیِ  ”42یک دستگاُ کاهپیَتر تر اساس ًیازّای سازًذُ ٍ هاًیتَر 
 سال 2تِ ثاًیِ تظَرت هستقل ترٍی کاهپیَتر تا زهاى رخیرُ سازی 

 23 2گیرنذه

 24 زهاى پاسخ تِ تاال ثاًیِ یک

 سازهاى اًرشی اتوی SSDLگَاّی تست حساسیت ٍ حذ آشکارسازی از  -1

 ضذ گرد ٍ غثار E.P.I.Lاز هَسسِ  IPX6گَاّی تست  -2
گواهی و 

 استانذاردها
25 

 در هحیظ تیرٍى ًیاز تِ سایثاى دارد. -1

 در داخل فضاّای داخلی ًیاز تِ سایثاى ًذارد. -2

 تکیِ گاُ ًظة تَسظ خریذار تایذ ساختِ شَد. -3

توام ًقاط داخل سایت اًارک تظَرت یکپارچِ در اتاق کٌترل جوغ آٍری خَاّذ  -4

 شذ.

 26 هحل نصب

 27 ضوانت یکسال

خذهات پس از  سال 11

 فروش
28 



. 
 
 
 

 29 ضواتیک

 
 

 

هحیط نرم 

 افسار
31 

 


