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Hakkında

ATOMTEX, Belarus Cumhuriyeti'nin, nükleer ölçümler ve radyasyon izleme ekipmanlarının 
geliştirilmesi ve üretimi alanında dünya çapında tanınan önde gelen bir araştırma ve üretim 

merkezidir.

ATOMTEX, Minsk Bilimsel ve Araştırma Enstrüman-Yapım Enstitüsü'nün bir yan kuruluşu olarak 
1995 yılında kurulmuştur. Bu kıdemli ve saygın araştırma merkezinden kazanılan nükleer 

enstrümantasyon konusunda geniş deneyime sahip yüksek nitelikli profesyoneller, ekibimizin 
merkezinde yer almaktadır.

Yüksek hassasiyetli ve çok işlevli metrolojik altyapımız, yenilikçi fikirlerin ve ileri teknolojilerin teşvik 
edilmesinin yanı sıra uluslararası standartlara yönelim - tüm bunlar, yüksek bilimsel ve teknolojik 

düzeyde son teknoloji ürünler yaratmamıza yardımcı olur.

Önde gelen ulusal, yabancı ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği, bizi sürekli ilerleme ve 
iyileştirme taahhüdümüze sevk eder.

Ar-Ge, üretim ve destek personeli dahil 200'den fazla çalışan.

100’den fazla ürün.

%90 ihracat payı.  

UYGULAMALAR

Kalite yönetim 
sistemi sertifikalıdır.

Avrupa Nükleer Derneği 
(ENS) Kurumsal Üyesi

25 yıldır profesyonel ekibimiz, şirketimiz tarafından üretilen her cihazın ölçüm kalitesinin yanı 
sıra işlevselliği, kullanılabilirliği ve güvenilirliğinden sorumludur.

Ürün parametrelerinin belirtilen performans ve özelliklere uygunluğu sadece bir slogan değil, 
şirket-müşteri ilişkimizin temelidir.

Çevresel
Radyasyon İzleme

Milli Güvenlik

Atomik Enerji

Sağlık Hizmeti

Sanayi Bilim ve Eğitim

Kalibrasyon Tesisleri

Özel araçlar ve
Robotik Sistemler

Jeofizik

Dünyanın 120 ülkesine teslimat. 
IAEA, CTBTO and ROSATOM daimi satıcısı.

Belarus Cumhuriyeti'nde 
IEC TC 45 "Nükleer 
Enstrümantasyon" üyesi.



Radyasyon Dedektörleri

Özellikle polonyum-210 olmak üzere alfa çekirdeklerinin 
yüzey kontaminasyonunun hızlı değerlendirmesi.

Kullanımı kolay dedektörler herkes tarafından 
rahatlıkla kullanılabilir.

▪ Sintilasyon dedektörü 

▪ Silikon foto-çoğaltıcı

▪ Yüksek hassasiyet

▪ Kayıtlı alfa parçacıklarının yğksek ve alçak sesli bildirimi

▪ Yeniden şarj etmeden uzun süreli kullanım

▪ 1” renkli OLED ekran

Dedektör
Sintilatör, ZnS(Ag), 

2yüzey alanı 25 cm

Kayıtlı verim
≥%50 

239(α parçacıkları Pu)

Sürekli çalışma süresi
- ekran AÇIK
- ekran KAPALI

.
≥40 sa
≥500 sa

Güç kaynağı Dahili batarya

PC bağlantı arayüzü ve şarj 
kablosu bağlantısı

microUSB

Koruma sınıfı IР40

Genel ebatlar, ağırlık 106х60х31 mm, 170 g

AТ2522 Radyasyon Dedektörü (Alfa SENSÖR)
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Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Kişisel Dozimetreler

Kişisel eşdeğer doz ölçüm aralığı
0.1 µSv – 10 Sv B, (АТ2503 В/1)

1 µSv – 10 Sv B/2(АТ2503 )

Kişisel eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı

0.1 sa  1 sa BµSv/ – Sv/ (АТ2503 )
0.1 sa  0.2 sa B/1µSv/ – Sv/ (АТ2503 )
1 sa  10 sa B/2µSv/ – Sv/ (АТ2503 )

Enerji aralığı 50 keV – 10 MeV

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs) ±%30

10 kat doz hızı değişimine karşı 
yanıt süresi

≤5 s 
(doz oranı değeri için >1 mSv/sa)

Sürekli çalışma süresi ≥1000 sa

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar, ağırlık 85x46x16 mm, 70 g (pilsiz)

X-ışını ve gama radyasyonu kişisel eşdeğer doz kontrolü.

PC okuyucu ve yazılımla birlikte gelen dozimetre, personellerin maruz 
kaldıkları radyasyon kontrolü için verimli bir otomatik sistem oluşturur.

▪ Eş zamanlı gama radyasyonu için kişisel eşdeğer doz ve kişisel 
eşdeğer doz hızı ölçümü

▪ İçsel dedektör arka plan sayımını otomatik düzeltme

AТ2503B, B/1, B/2 Kişisel Dozimetreleri
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АТ2503 and АТ3509 
kişisel dozimetreleri  
IEC 61526:2005 
standartlarını karşılar.
(IAEA-EURADOS, 
IAEA-TECDOC-1564
karşılaştırmaları  
yapılarak onaylanmıştır.)

Нр (10), Нр (0,07) kişisel eşdeğer 
doz ölçüm aralığı

1 µSv – 10 Sv

Ḣр (10), Ḣр (0,07) kişisel eşdeğer 
doz hızı ölçüm aralığı

0.1 µSv/sa – 1 Sv/sa (АТ3509,А,В)
0.1 µSv/sa – 5 Sv/sa (АТ3509С)

Enerji aralığı
15 keV – 10 MeV (АТ3509,В,С)

30 keV – 10 MeV (АТ3509А)

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs)

±%25 (15   1.5 )keV – MeV
±%60 (1.5   10 )MeV – MeV

59.5 keV’e göre enerji 
241bağımlılığı ( Am) ±%30 (15  300 ) – keV (АТ3509В,С)

10 kat doz hızı değişimine karşı 
yanıt süresi

≤5 s 
(doz hızı değeri için >1 mSv/sa)

Sürekli çalışma süresi ≥500 sa

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar, ağırlık 105x58x23 mm, 100 (pilsiz)

X-ışını ve gama radyasyonu için kişisel eşdeğer doz kontrolü.

PC okuyucu ve yazılımla birlikte gelen dozimetre, personellerin maruz 
kaldıkları radyasyon kontrolü için verimli bir otomatik sistem oluşturur.

▪ Düzlemsel silikon dedektör

▪ Sıfır içsel arka plan sayımı

▪ Hp(10) derinlik dozu ve Hp(0.07) cilt dozunun eşzamanlı ölçümü

AТ3509, A, B, C Kişisel Dozimetreleri

Ölçüm АТ3509,А АТ3509В,С

Нp(10) / Ḣp(10) + +

Нp(0.07) / Ḣp(0.07) – +

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Cep Dozimetreleri / Cep Radyasyon Monitörleri

X-ışını ve gama radyasyonu için ortam eşdeğer dozu ve ortam eşdeğer 
doz hızı ölçümü.

▪ Verimlilik, yanıt ve kullanılabilirliğin eşsiz kombinasyonu
▪ Pil değiştirmeden sürekli çalışma süresi (2 х AA):  
  АТ2140 – 5000 sa, АТ2140А, А/1 – 10000 sa
▪ Arama modu
▪ Dozimetre kurulumu ve ölçüm sonuçlarını görüntülemek için USB
  bağlantı noktası ve yazılım (AT2140A/1)

Ölçüm aralığı:
- Ortam eşdeğer doz hızı
.

- Ortam eşdeğer dozu

.
0.1 µSv/sa – 1 mSv/sa

.

0.1 µSv – 100 mSv

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs) ±%30

137Cs gama radyasyonuna karşı
tipik hassasiyet

-1
2.8 cps/(µSv·sa )

1-1  µSv/sa doz hızı değişikliği 0
için yanıt süresi ≤7 s

Sürekli çalışma süresi ≥700 sa
Koruma sınıfı IР40
Düşme koruması ≤1.5 m yükseklik
Genel ebatlar, ağırlık 111x70x28 mm, 0.2 kg

X-ışını ve gama radyasyonu için ortam eşdeğer dozu ve ortam eşdeğer 
doz hızı ölçümü.

▪ Darbeye karşı dayanıklı ABS plastikten yapılmış sağlam gövde
▪ Kullanışlı menü
▪ Arama modu

AT6130C Radyasyon Monitörü

АТ2140, А, A/1 Dozimetreleri

Ölçüm aralığı:
- Ortam eşdeğer doz hızı
.
.

- Ortam eşdeğer dozu

.
0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa (АТ2140)

0.1 µSv/sa – 100 mSv/sa (АТ2140А, A/1)
.

0.1 µSv – 1.99 Sv

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%15

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs)

±%30 (АТ2140)
±%25 ( )АТ2140А, A/1

137Cs gama radyasyonuna karşı
tipik hassasiyet

-11.8 cps/(µSv·sa )

1-1  µSv/sa doz hızı değişikliği 0
için yanıt süresi

≤10 s (АТ2140)
≤5 s ( )АТ2140А, A/1

Koruma sınıfı IР40

Düşme koruması ≤1.0 m yükseklik ( )АТ2140А, A/1

PC arayüzü USB (АТ2140А/1)
Genel ebatlar, ağırlık 111x70x28 mm, 110 g (pilsiz)

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Cep Radyasyon Monitörleri / Taşınabilir Dozimetreler

X-ışını ve gama radyasyonu için ortam eşdeğer doz hızı ve
ortam eşdeğer doz ölçümü ve ayrıca beta parçacığı akı 
yoğunluğu ölçümü (АТ6130).

▪ Sağlam metal gövde
▪ Kullanışlı menü
▪ Beta ve gama radyasyonun bulunduğu karışık
  ortamlarda seçici ölçüm (АТ6130)
▪ 100 mSv/sa'e kadar doz hızı ölçümü (АТ6130D)
▪ Arama modu
▪ Gürültülü ortamlarda olacak çalışmalar için kulaklık (seçenek)

Ölçüm aralığı:
- Ortam eşdeğer doz hızı
. 
.

- Ortam eşdeğer dozu
.

.
0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa (АТ6130,А)
0.1 µSv/sa – 100 mSv/sa(АТ6130D)

.

0.1 µSv – 100 mSv (АТ6130,А)
0.1 µSv – 1 Sv (АТ6130D)

Beta parçacığı akı yoğunluğu ölçüm 
aralığı

4 -1 -210 – 10  parçacık·dk ·cm  (АТ6130)

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20

Enerji aralığı:
- X-ışını ve gama radyasyonu
.
.

- Beta radyasyonu

.
20 keV – 3 MeV (АТ6130)

50 keV – 3 MeV (АТ6130A,D)
.

155 keV – 3.5 MeV (АТ6130)
662 keV’e göre 

137enerji bağımlılığı ( Cs) ±%30

Sürekli çalışma süresi ≥500 sa

Koruma sınıfı IР57

Düşme koruması ≤1.5 m yükseklik

Genel ebatlar, ağırlık 110x60x38 mm, 0.25 kg

АТ6130, A, D Radyasyon Monitörleri

Sintilatör Dedektör  NaI(TI), Ø9x2 mm 
berilyum pencereli

Ölçüm aralığı:
- Yönlü eşdeğer doz hızı
.

- Yönlü eşdeğer doz

.
50 nSv/sa – 100 µSv/sa

.

50 nSv – 5 mSv

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%15

Enerji aralığı 5 – 160 keV

59.5 keV’e göre enerji 
241bağımlılığı ( Am) 

±%35 (5 – 60 keV)
±%30 (60 – 160 keV)

241Am gama radyasyonuna karşı hassasiyet -1400 cps/(µSv·sa )

<2 saniyede 0,5 m mesafede tespit edilebilir 
241Am aktivitesi 1000 kBq (27 µCi)

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar, ağırlık 233x85x67 mm, 0.9 kg

Sürekli X-ışını ve gama radyasyonu için yönlü eşdeğer doz ve yönlü 
eşdeğer doz hızı ölçümü. 

▪ Göz merceği, mukoza zarları ve cilt üzerindeki radyasyon dozunu 
kontrol etmek için eşsiz, yüksek hassasiyetli cihaz
▪ PC’ye bağlandığında spektrum gösterimi
▪ Doğal çevresel radyasyonu ölçümü için uygun değildir

AT1103M X-ışını Radyasyon Dozimetresi

Gama ve beta radyasyon 
dedektörü (АТ6130)

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Taşınabilir Dozimetreler

Dedektör
Doku eşdeğeri plastik
sintilatör Ø30x15 mm

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı:
- Sürekli radyasyon
- Kısa süreli radyasyon
- Puls radyasyon

.

.
50 nSv/sa – 10 Sv/sa
5 µSv/sa – 10 Sv/sa

0.1 µSv/sa – 10 Sv/sa (АТ1123)

Ortam eşdeğer dozu ölçüm aralığı 10 nSv – 10 Sv

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları
±%15 (Sürekli ve kısa süreli 

radyasyon)
±%30 (Puls radyasyon)

Enerji aralığı:
- Sürekli ve kısa süreli radyasyon
- Puls radyasyon

.
15 keV – 10 MeV

15 keV – 10 MeV (АТ1123)

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs)

±%35 (15 – 60 keV)
±%25 (60 keV – 10 MeV)

137Cs gama radyasyonuna karşı
tipik hassasiyet 

-170 cps/(µSv·sa )

137Cs gama radyasyonu doz hızı 
ölçüm süresi:
- Doz hızı: 50 – 300 nSv/sa
- Doz hızı: 0.3 – 2 µSv/sa
- Doz hızı: 2 µSv/sa – 10 Sv/sa

.

.
≤60 s
≤10 s
≤2 s

0.1-1 µSv/sa doz hızı değişikliği için 
yanıt süresi

<2 s

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar, ağırlık 233x85x67 mm, 0.9 kg

- Sürekli, kısa süreli ve puls X-ışını ve gama radyasyonu ortam 
  eşdeğer dozu ve ortam eşdeğer doz hızı ölçümü

- X-ışını ve gama radyasyon kaynaklarının aranması ve tespiti

- Maksimum spektrum enerjisi 500 keV'den fazla olan yüksek 
  seviyeli beta radyasyon kaynaklarının aranması ve tespiti

▪ Geniş yelpazeli doz hızları ve enerjileri üzerinden ölçüm

▪ Kısa süreli maruz kalma sırasında doz hızı ve maruz kalınan
  sürenin ölçümü (0,03 sn'den itibaren)

▪ Puls süresinin 10 ns ve daha uzun olduğu yerlerde puls 
  radyasyon ortalama doz hızı ölçümü
▪ 500.000'den fazla ölçüm sonucunun kalıcı belleğe 
  otomatik kaydı
▪ Mevcut dört ortalama moddan biri seçilebilir

▪ Mesafeli ölçümler için kullanılabilen uzaktan kumanda

▪ Aktüatör kontrolü için potansiyelsiz kontaklar ve harici 
  görsel-işitsel alarm ile sabit yerleştirme imkanı

▪ Belgeleme fonksiyonu ile sürekli izleme sistemi oluşturmak için 
  PC bağlantısı

Uzaktan kumanda ve alarm üniteli 
dedektör

АТ1121, АТ1123 X-ışını ve Gama Radyasyonu Dozimetreleri

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Dedektör

- АТ1125 
- АТ1125A
.
- BDPS-02

NaI(TI) sintilatör Ø25x40 mm
NaI(TI) sintilatör Ø25x40 mm ve

Geiger-Müller sayacı tüpü

Ölçüm aralığı:
- Ortam eşdeğer doz hızı
.
- Ortam eşdeğer dozu
.

.
.

30 nSv/sa – 300 µSv/sa (АТ1125)
30 nSv/sa – 100 mSv/sa(АТ1125А)

10 nSv – 10 mSv(АТ1125)
10 nSv – 10 Sv(АТ1125А)

137Cs spesifik aktivitesi ölçüm aralığı
550 – 10  Bq/kg (PrU olan)

5100 – 10  Bq/kg (PrU olmayan)
Akı yoğunluğu ölçüm aralığı:
- Alfa parçacıkları
- Beta parçacıkları

..
6 -1 -2 2.4 – 10  parçacık·dk ·cm (BDPS-02)

6 -1 -2 6 – 10  parçacık·dk ·cm (BDPS-02)

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları  

±%15 (  z hızıАТ1125, А do )
±%20 (BDPS-02 z hızı)do

±%20 ( sifik aktivite)spe
±%20 (BDPS-02 akı yoğunluğu)

X-ışını ve gama radyasyonu enerji 
aralığı

50 keV – 3 MeV (АТ1125, А)
20 keV – 3 MeV (BDPS-02)

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs) 

±%15 (АТ1125,А)
±%30 (BDPS-02)

137Cs gama radyasyonuna karşı
tipik hassasiyet  

-1350 cps/(µSv·sa ) (АТ1125,А)
-1

6.6 cps/(µSv·sa ) (BDPS-02)

En fazla 2 s sürede 5 cm 
137mesafede Cs kaynağının tespit 

edilebilir aktivitesi
10 kBq

Koruma sınıfı IР54 ( ) / IР64 ( )АТ1125, А  BDPS-02

Genel ebatlar, ağırlık
258x85x67 mm, 1.0 kg (АТ1125,А)
138x86x60 mm, 0.3 kg (BDPS-02)

Ø150x155 mm, 10.5 kg (PrU)
* Kontrollü radyonüklidlerin listesi istek üzerine ayarlanabilir.

137 134 137 131 137 134 137Mevcut Varyantlar:  a) Cs, Cs + Cs;   b) I, Cs, Cs + Cs
** BDPS-02, aşağıdaki dedektör üniteleri ile değiştirilebilir:
BDPA-01, BDPA-02, BDPA-03, BDPB-01, BDPB-02 ve BDPB-03.
Dedektör üniteleri özellikleri için bkz. АТ1117M Radyasyon monitörü (sayfa13).

- X-ışını ve gama radyasyonu için ortam eşdeğer dozu ve ortam  
  eşdeğer doz hızı ölçümü

- Koruma ünitesi (PrU) olan ve olmayan 0.5 litrelik Marinelli beher  
137  içindeki numunelerde Cs* içeriğinin kontrolü

- Kontamine yüzeylerde alfa ve beta parçacık akı yoğunluğunun 
  ölçümü (harici BDPS-02 dedektör ünitesi**)

- X-ışını ve gama radyasyon kaynaklarının arama ve tespiti

▪ Yüksek hassasiyet

▪ PC’ye bağlandığında spektrum gösterimi

Koruma üniteli numunelerde 

aktivite ölçümü (1 cm kurşun)

АТ1125, АТ1125А Radyasyon Monitörleri

Radyasyon Monitörleri

Ekspres örnek aktivite 
ölçümü

Harici BDPS-02 
dedektör ünitesi

0.5-litre 
Marinelli 

beher

Tasarım ve teknik özellikler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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AT1117M Radyasyon Monitörü

Radyasyon monitörü dedektör ünite setine (DÜ) bağlı olarak aşağıdakilerin ölçümü için kullanılabilir:
▪  X-ışını, gama ve nötron radyasyonu ortam eşdeğer dozu ve ortam eşdeğer doz hızı
▪  X-ışını ve gama radyasyonunun hava kerma ve hava kerma hızı
▪  Sürekli X-ışını ve gama radyasyonunun yönlü eşdeğer dozu ve yönlü eşdeğer doz hızı
▪  Kontamine yüzeylerde alfa ve beta parçacıklarının akı yoğunluğu
▪  Enerji dağılımı bilinen nötronların akıcılığı ve akı yoğunluğu

239 90 90▪  Pu ve Sr + Y parçalanmaları ve yüzey aktivitesi
▪  İyonize radyasyon ve radyoaktif madde kaynakları için gerçek zamanlı arama.

PU4PU2

PU

PU and PU2 aşağıdaki işlevsellikleri sunar:
- İstatistiksel hata değeri ile doz, doz hızı ve sayım hızı ölçüm sonuçlarını gösterme
- Ölçüm sonuçlarını PC'ye manuel olarak kaydetme, depolama ve aktarma
- Eşik alarm seviyelerini ayarlama

PU4, aşağıdaki işlevleri sunan entegre algılama modülüne sahip el tipi bir bilgisayardır (HPC):
- Ölçüm verilerini işleme ve görüntüleme
- Bluetooth (adaptör) veya kablo  ile dedektör ünitesinden veri toplama
- Ölçüm sonuçlarının GPS-referansları
- Büyük ölçekli ölçüm sonuçlarını otomatik olarak kaydetme ve depolama
- Daha fazla işlem için PC'ye veri aktarma
- Uzak sunucuya otomatik veri aktarma (HPC'de 3G seçeneği varsa)

Operatör, işlem ve gösterge için işlemci birimi (PU/PU2/PU4) veya masaüstü 
bilgisayar kullanabilir.

Radyasyon Monitörleri

İşlemci Birimi PU / PU2 PU 4

Dedektör Geiger-Müller sayacı tüpü

Ölçüm aralığı:
- Ortam eşdeğer doz hızı
- Ortam eşdeğer dozu

.
1 µSv/sa – 10 mSv/sa

1 µSv – 1 Sv

.
1 µSv/sa – 100 mSv/sa

1 µSv – 100 Sv

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20

Enerji aralığı 60 keV – 3 MeV

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs)  -%25 to +%35

137Cs gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet

-11 cps/(µSv·sa )
-10.33 cps/(µSv·sa )

Koruma sınıfı IР64

Genel ebatlar
177х85х124 mm (PU)
2 0х8 х36  1 8  mm (PU2)

265х90х40 mm 

Ağırlık 1 / 0.2 kg (PU)  .6 kg (PU2) 0.6 kg
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АТ1117М. X-ışını ve gama radyasyonu dedektör ünitesi

Radyasyon Monitörleri

Dedektör

- BDKG-01
- BDKG-03
- BDKG-04
- BDKG-05
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-24
- BDKG-30
- BDKG-32
- BDKR-01
- BDPS-02

Geiger-Müller sayacı tüpü
NaI(TI) sintilatör, Ø25x40 mm
Plastik sintilatör, Ø30x15 mm
NaI(TI) sintilatör, Ø40x40 mm
NaI(TI) sintilatör, Ø63x63 mm

Geiger-Müller sayacı tüpü
Plastik sintilatör, Ø50x40 mm
Plastik sintilatör, Ø50x40 mm
Plastik sintilatör, Ø70x80 mm
NaI(TI) sintilatör, Ø9x2 mm
Geiger-Müller sayacı tüpü

Ortam radyasyon eşdeğer 
doz hızı ölçüm aralığı

(Ortam eşdeğer dozu)

- BDKG-01
- BDKG-03
- BDKG-04
- BDKG-05
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-24
- BDKG-32
- BDPS-02

0.1 µSv/sa – 10 Sv/sa (0.1 µSv – 10 Sv)
0.03 – 300 µSv/sa (0.03 µSv – 1 Sv)

0.05 µSv/sa – 10 Sv/sa (0.7 nSv – 100 Sv)
0.03 – 300 µSv/sa ( 0.03 µSv – 0.3 Sv)
0.03 – 100 µSv/sa (0.01 µSv – 10 mSv)
1 mSv/sa – 100 Sv/sa (1 mSv – 100 Sv)

0.03  0.   µSv/sa – 1 Sv/sa ( 1 nSv – 100 Sv)
0.03  0.5 (0. µSv/sa – Sv/sa 1 nSv –10Sv)
0.1 µSv/sa – 30 mSv/sa (0.1 µSv – 1 Sv)

Hava kerma hızı ölçüm 
aralığı (Hava kerma) - BDKG-30

0 03 µGy/ – Gy/.  sa  1 sa
 (0.1   100 )nGy – Gy

Yönlü eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı (Yönlü 
eşdeğer doz)

- BDKR-01 0.05 – 100 µSv/sa (0.05 µSv – 5 mSv)

İçsel bağıl ölçüm hata 
sınırları  

- tüm 
DÜ’ler ±%20

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs)  

(Enerji aralığı)

- BDKG-01
- BDKG-03
- BDKG-04
- BDKG-05
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-24
- BDKG-30
- BDKG-32
- BDPS-02

-%25 - +%35 (60 keV  3 MeV)-
±%20 (50 keV  3 MeV)-

±%25 (15 keV - 3 MeV), ±%40 (3 - 10 MeV)
±%20 (50 keV  3 MeV)-
 ±%20 (50 keV  3 MeV)-

-%25 - +%35 (60 keV  3 MeV)-
± ± 4 3%25 (25 keV - 3 MeV), % 0 (  - 10 MeV)
± ± 4 3%25 (50 keV - 3 MeV), % 0 (  - 10 MeV)
± ± 4 3%25 (40 keV - 3 MeV), % 0 (  - 10 MeV)

±%30 (20 keV 3 MeV)- 

59.5 keV’e göre enerji 
241bağımlılığı ( Am)  

(Enerji aralığı)
- BDKR-01 ±%35 ±%(5 - 60 keV), 30 (60 - 160 keV)

137Cs gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet

- BDKG-01
- BDKG-03
- BDKG-04
- BDKG-05
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-24
- BDKG-30
- BDKG-32
- BDPS-02

-14 cps/(µSv·sa )
-1350 cps/(µSv·sa )

-170 cps/(µSv·sa )
-1760 cps/(µSv·sa )

-12200 cps/(µSv·sa )
-10.005 cps/(µSv·sa )

-1530 cps/(µSv·sa )
-1600 cps/(µSv·sa )

-11660 cps/(µSv·sa )
-16.6 cps/(µSv·sa )

241Am gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet - BDKR-01

-1400 cps/(µSv·sa )

BDKG-01

BDKG-03

BDKG-04

BDKG-05

BDKG-11

BDKG-17

BDKG-24

BDKG-30

BDKG-32

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



12

АТ1117М. X-ışını ve gama radyasyonu dedektör üniteleri

Radyasyon Monitörleri

0.1-1 µSv/sa doz hızı değişikliği için 
yanıt süresi

- BDKG-03
- BDKG-04
- BDKG-05 
- BDKG-11
- BDKG-24
- BDKG-32

≤2 s

0.1-1 µGy/sa doz hızı değişikliği için 
yanıt süresi

- BDKG-30 ≤2 s

1-10 µSv/sa doz hızı değişikliği için 
yanıt süresi

- BDKG-01
- BDKR-01
- BDPS-02

≤3 s
≤2 s
≤3 s

Koruma sınıfı -tüm DÜ’ler IР64

Genel ebatlar, ağırlık

- BDKG-01
- BDKG-03
- BDKG-04
- BDKG-05
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-24
- BDKG-30
- BDKG-32
- BDKR-01
- BDPS-02

Ø54х256 mm, 0.5 kg
Ø60x29  ,  9 mm 0.6 kg

Ø60х200 mm, 0.46 kg
 Ø60х290 mm, 1.2 kg
Ø78х320 mm, 1.9 kg

Ø54х167 mm, 0.28 kg
Ø60х20  , 0 5 5 mm . kg
Ø60х20  , 0  7 mm .6 kg

Ø80х245 mm, 0.78 kg
Ø60х261 mm, 0.55 kg

138х86х60 mm, 0.33 kg

Dedektör: Polietilen moderatör 
içinde He-3 sayacı 

- BDKN-01
- BDKN-03
- BDKN-05
- BDKN-06 

bir He-3 sayacı
bir He-3 sayacı
iki He-3 sayacı
bir He-3 sayacı

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı
.

[ortam eşdeğer dozu]

- BDKN-01
.
.

- BDKN-03
.
.

- BDKN-06
.

0.1 µSv/sa  10 mSv/sa–
[0.1 µSv  10 Sv]–

.

0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa 
[0.1 µSv  10 Sv]–

.

0.1 µSv/sa – 30 mSv/sa 
[0.1 µSv  10 Sv]–

Nötron akı yoğunluğu ölçüm aralığı
- BDKN-01 
- BDKN-03
- BDKN-05

0 1 – 104 -1 -2. nötron·s ·cm
0 1 – 10 *4 -1 -2 . nötron·s ·cm
0 1 – 103 -1 -2. 2· nötron·s ·cm

İçsel bağıl ölçüm 
hata sınırları   

Doz hızı
ölçüm modu

- BDKN-01
- BDKN-03
- BDKN-06

±%35
±%20
±%20

Akı yoğunluğu 
ölçüm modu

- BDKN-01
- BDKN-03
- BDKN-05

±%20
±%35
±%20

Enerji aralığı - tüm DÜ’ler 0.025 eV – 14 MeV

Pu-Be 
radyasyonuna 
karşı tipik 
hassasiyet

Doz hızı
ölçüm modu 

- BDKN-01
- BDKN-03
- BDKN-06 

-10.355 cps/(µSv·sa )
-10.355 cps/(µSv·sa )

0.7 ( )-1cps/ µSv·sa

Akı yoğunluğu 
ölçüm modu 

- BDKN-01
- BDKN-03
- BDKN-05
- BDKN-06 

-1 -20.5 cps/(nötron·s ·cm )
-1 -20.5 cps/(nötron·s ·cm )

-1 -210 cps/(nötron·s ·cm )
-1 -21 cps/(nötron·s ·cm )

Koruma sınıfı - tüm DÜ’ler IР64

Genel ebatlar, ağırlık

- BDKN-01
- BDKN-03
- BDKN-05
- BDKN-06
.

Ø90х260 mm, 2 kg
316х220х265 mm, 8 kg

105х115х380 mm, 3.5 kg
550х254х254 mm, 10 kg 

(tripod olmadan)

BDKN-01

BDKN-03

BDKN-05

АТ1117М. Nötron radyasyonu dedektör üniteleri

BDKN-06

BDKR-01

BDPS-02



Radyasyon Monitörleri

АТ1117М. Alfa radyasyonu dedektör üniteleri

Dedektör

- BDPA-01 
- BDPA-02
- BDPA-03
- BDPS-02

2ZnS(Ag) sintilatör, 30 cm
2ZnS(Ag) sintilatör, 100 cm
2ZnS(Ag) sintilatör, 300 cm

Geiger-Müller sayacı tüpü

Alfa parçacıkları akı yoğunluğu 
ölçüm aralığı

- BDPA-01 
- BDPA-02
- BDPA-03
- BDPS-02

5 -1 -20.1 – 10 parçacık·dk ·cm
4  -1 -20.05 – 5·10 parçacık·dk ·cm
4  -1 -20.05 – 2·10 parçacık·dk ·cm

6  -1 -22.4 – 10 parçacık·dk ·cm

239Pu yüzey aktivitesi ölçüm aralığı
- BDPA-01 
- BDPA-02
- BDPA-03

-3 3  -23.4·10 – 3.4·10 Bq·cm
-3 3  -21.7·10 – 1.7·10 Bq·cm

-3 3  -21.7·10 – 0.68·10 Bq·cm

İçsel bağıl ölçüm hata sınırlaları    - tüm DÜ’ler ±%20

Enerji aralığı - tüm DÜ’ler 4 – 7 MeV

239Pu radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet

- BDPA-01 
- BDPA-02
- BDPA-03
- BDPS-02

-1 -2 0.15 cps/(parçacık·dk ·cm )
-1 -20.7 cps/(parçacık·dk ·cm )
-1 -22.5 cps/(parçacık·dk ·cm )

-1 -20.045 cps/(parçacık·dk ·cm )

Koruma sınıfı - tüm DÜ’ler IР64

Genel ebatlar, ağırlık

- BDPA-01 
- BDPA-02
- BDPA-03
- BDPS-02

Ø85х200 mm, 0.5 kg
Ø137х230 mm, 0.7 kg
Ø222х277 mm, 1.4 kg

138х86х60 mm, 0.33 kg

BDPA-01

BDPA-02

BDPA-03

BDPS-02

Dedektör

- BDPB-01
- BDPB-02
- BDPB-03
- BDPS-02

2Plastik sintilatör, 30 cm
2Plastik sintilatör, 100 cm
2Plastik sintilatör, 300 cm   

Geiger-Müller sayacı tüpü

Beta parçacıkları akı yoğunluğu 
ölçüm aralığı

- BDPB-01
- BDPB-02
- BDPB-03
- BDPS-02

 5  -1 -21 – 5·10 parçacık·dk ·cm
5  -1 -20.5 – 1.5·10 parçacık·dk ·cm
5  -1 -20.5 – 0.5·10 parçacık·dk ·cm

6  -1 -26 – 10 parçacık·dk ·cm

90 90Sr + Y yüzey aktivitesi ölçüm 
aralığı

- BDPB-01
- BDPB-02
- BDPB-03

-2 4  -24.4·10 – 2.2·10 Bq·cm
-2 4  -2 2.2·10 – 0.66·10 Bq·cm
-2 4  -22.2·10 – 0.22·10 Bq·cm

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları - tüm DÜ’ler ±%20

Enerji aralığı - tüm DÜ’ler 155 keV – 3.5 MeV

90 90Sr + Y radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet

- BDPB-01
- BDPB-02
- BDPB-03
- BDPS-02

-1 -2 0.3 cps/(parçacık·dk ·cm )
-1 -20.9 cps/(parçacık·dk ·cm )
-1 -22.4 cps/(parçacık·dk ·cm )
-1 -20.12 cps/(parçacık·dk ·cm )

Koruma sınıfı - tüm DÜ’ler IР64

Genel ebatlar, ağırlık 

- BDPB-01
- BDPB-02
- BDPB-03
- BDPS-02

Ø85х205 mm, 0.55 kg
Ø137х235 mm, 0.87 kg
Ø222х281 mm, 1.8 kg

138х86х60 mm, 0.33 kg

BDPB-01

BDPB-02

BDPB-03

BDPS-02

АТ1117М. Beta radyasyonu dedektör üniteleri

13

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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АТ1117М. Tipik çözümler

Alfa / beta parçacıkları ile kontamine 
olmuş el ve koruyucu giysilerin kontrolü

Uzaktan ölçümler

▪ Dedektör ünitesi
  (BDKN-03, 
   BDKN-05, BDKN-06   
   hariç hepsi)

▪ PU / PU2 / РU4

▪ Teleskopik bar 
  (1.7 m / 3.2 m)

▪ РU2

▪ Dedektör ünitesi
  (BDPA-02 / BDPA-03 / BDPB-02 / BDPB-03)

Nötron dozimetresi

▪ BDKN-03

▪ PU2 / РU4

Kapalı 
koruyucu kılıflar

▪ Dedektör ünitesi 
  (BDKN-03, BDKN-05, BDKN-06
  hariç hepsi)

▪ PU2
▪ Tutacak

Rahat kullanım için 
tutacak

Su, kuyu vb. yerlerde ölçümler

GPS 
referanslı 
ölçümler

▪ Dedektör ünitesi (hepsi)

▪ PU4

▪ BT-DU4 Adaptör

Alarm ünitesi 
bağlantısı

▪ Dedektör ünitesi (hepsi)

▪ PU / PU2 / PU4

▪ Alarm ünitesi

▪ Dedektör ünitesi (BDKG-01, BDKG-03, 
   BDKG-04, BDKG-05, BDKG-17, BDKG-24, 
   BDKG-30)

▪ PU / PU2 / PU4

Tripod üzerine montaj

▪ Dedektör ünitesi (BDKN-03, 
   BDKN-05, BDKN-06 hariç hepsi)

▪ PU2 / РU4

▪ Tripod

Radyasyon Monitörleri
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Geniş Alan Dozimetreleri

Son derece geniş bir aralıkta ve acil durum da dahil zorlu 
çalışma koşulları altında sürekli X-ışını ve gama radyasyonu 
ortam eşdeğer doz hızı ve ortam eşdeğer dozu ölçümü.

Direkt olarak doğrusal hızlandırıcılar ve diğer puls 
radyasyon tesislerinde puls radyasyon dozu ve 
ortam doz hızı ölçümü.

▪ Yüksek doz dayanım limiti, sağlam yapı ve dedektör 
  ünitesi bütünlüğü 

▪ Sıvılarda 40 m derinliğe kadar ölçüm

▪ Kullanıcı dostu arayüz, çalıştırması kolay ve eldivenler 
  ile kullanılabilme

▪ USB veya Bluetooth arayüzü üzerinden cihazdan 
  PC'ye veri alışverişi (АТ2533/1)

▪ PU, operatör konumunda iken radyasyon durumu
  kontrolü

▪ Mevcut aksesuarlar: kablo makarası, duvar destekleri 
  vb.

AТ2533, AT2533/1 Dozimetreleri

Dedektör
İki yarı iletken silikon 

dedektör

Enerji aralığı 50 keV – 10 MeV

Ḣ*(10) ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı

1 µSv/sa – 1000 Sv/sa

Н*(10) ortam eşdeğer dozu 
ölçüm aralığı

10 µSv – 5000 Sv

Ortam eşdeğer dozu ve 
eşdeğer doz hızı için içsel bağıl 
ölçüm hata sınırı

±%25 ( *(10) ≤ 10 µSv/sa için)Ḣ
.

±%15 ( *(10) >10 µSv/sa için)Ḣ

Ortalama puls radyasyon doz 
hızı ölçüm aralığı 

80 µSv/s – 0.3 Sv/s
.

(pulse tekrarlama oranı 20 cps'den 
az değil, süre 1 μs'den az değil)

Puls radyasyon dozu ölçüm 
aralığı

10 µSv – 5000 Sv

Puls radyasyon dozu ve 
ortalama doz hızı için içsel bağıl 
ölçüm hata sınırı 

±%15

662 keV’e göre 
137enerji bağımlılığı ( Cs) ±%25 (50 keV – 3 MeV)

137Cs gama radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet

-10.32 cps/(µSv·sa )
( *(10) ≤0.5 Sv/sa için)Ḣ

.

-158 mV/(Sv·sa ) 
( *(10) >0.5 Sv/sa için)Ḣ

10 kat doz hızı değişimi için 
yanıt süresi 

≤10 s
( *(10) >10 µSv/sa için)Ḣ

Doz dayanım limiti ≥5000 Sv (BDKG-33 ve kablo)

Koruma sınıfı (BDKG-33)
IР68 (40 m su derinliğinde 400 

kPa'ya kadar statik hidrolik basınca 
karşı dayanıklı)

PC arayüzü
USB 2.0 (АТ2533)

USB  2.0 / Bluetooth (АТ2533/1)

Genel ebatlar, ağırlık
Ø30х130 mm, 0.25 kg (BDKG-33)
.85х155х35 mm, 0.3 kg (PU-33)

BDKG-33

PU-33

Tasarım ve teknik özellikler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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AT5350/1 Dozimetresi

İşlevselliği yüksek hassas dozimetre. Doğru akım hızı, elektrik yükü, akımın sayısal entegrasyonu 
yöntemi ile yük, hava kerma ve hava kerma hızı, diğer radyolojik değerlerin ve kerma hızının sayısal 
entegrasyonu yöntemi ile kerma ölçümü.

Ölçüm aralığı:
- Doğru akım hızı
- Elektrik yükü
- Akımın sayısal entegrasyonu yöntemi ile 
  yük

.
-15 -61·10   1·10  А–
-15 -81·10   1·10  C–
-14 -11·10   1·10  C–

.

Ölçüm doğruluğu ≤%(0.1  0.5)–

X-ışını ve gama radyasyonu enerji aralığı 8 keV – 1.33 MeV

Kaçak akım ≤ -151·10  А

Entegrasyon süresi <99999 s

Güç kaynağı 230 VAC, 50 Hz

Güç tüketimi ≤12 V·A

Genel ebatlar / ağırlık 294х112.5х250 mm / 3.8 kg

1 V kurulum adımlarına sahip iyon odaları için entegre yüksek voltaj güç 
kaynağı ± (1-500) V 

20 İyon odası için parametre kütüphanesi 

500'e kadar ölçüm sonucu için bellek 

Girilen sıcaklık ve basınç değerlerine göre basınçsız odalar için hava 
yoğunluğunu dikkate alarak ölçüm sonuçlarını otomatik olarak düzeltme 

Seçilebilir ölçü birimi (Gy, Sv, R, A, C)

RS232C arayüzü ve özel dijital giriş/çıkışlar 

Ölçüm aralığı:
- Hava kerma hızı
- Hava kerma
- Kerma hızı sayısal entegrasyonu yöntemi 
  ile hava kerma

.
0.4 µGy/dk – 10 kGy/dk

0.05 µGy – 15 Gy
0.05 µGy – 1.5 MGy

.

Ölçüm doğruluğu max ±%3

Uygulamalar:

▪ İyonize radyasyon metrolojisi

▪ Düşük seviye akım ve 
  yük ölçümü
▪ Foton radyasyon alanlarının 
  fiziksel araması 

▪ Kliniksel doz ölçümü

▪ Radyasyon terapi

▪ Radyasyon koruması

Teslimat seti:

▪ Elektrometre
  ölçü birimi
  (Elektrometre)

▪ PTW-Freiburg 
  (Almanya) tarafından 
  isteğe bağlı iyon odası:

   - TМ23342 
     Paralel-düzlem X-ışını 

3     odası (0.02 cm )

   - TМ31010 
     Silindirik iyon odası

3     (0.125 cm )

   - TМ30010 
     Yüksük iyon odası

3     (0.6 cm )

   - TМ23361
     Silindirik iyon odası

3     (30 cm )

   - TМ32002
     Küresel iyon odası

3     (1000 cm )

Standart Dozimetreler

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Spektrometreler (Radyonüklid Tanı Cihazları)

- Radyonüklid bileşimini tanımlayarak gama radyasyon 
  kaynaklarının aranması ve tespiti 
- Gama radyasyonu ortam eşdeğer doz hızı ölçümü

▪ Kompakt ve gama radyasyonuna karşı yüksek 
   hassasiyete sahip
▪ Spektrum analizi ve bilgisayara ihtiyaç duymadan 
  radyonüklid tanımlama
▪ Entegre GPS modülü

▪ Yüksek/düşük sesli ve titreşimli bildirim

▪ Radyolojik haritalama, uzman modunda analiz ve daha fazla 
  veri işleme için "GARM" yazılımı

Dedektörler
Sintilatör, NaI(Tl) Ø25x40 

mm
.

Geiger-Müller sayacı tüpü

Enerji aralığı 20 keV – 3 MeV

En fazla 2 s sürede 15 cm mesafede 
137bulunan Cs kaynağının tespit 

edilebilir aktivitesi
(50±10) kBq

137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %8.5

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı 30 nSv/sa – 100 mSv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları   ±%20

137Cs gama radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet

-1425 cps/(µSv·sa )

662 keV’e göre enerji bağımlılığı 
137( Cs) ±%20 (50 keV - 3 MeV)

0.1-1 µSv/sa doz hızı değişikliği için 
yanıt süresi

<2 s

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar, ağırlık 145х100х50 mm, 0.7 kg

AТ1321 Spektrometresi (Spektrometrik Kişisel Radyasyon Dedektörü)

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



18

Spektrometreler (Radyonüklid Tanı Cihazları)

- Radyonüklid bileşimini tanımlayarak gama   
  radyasyon kaynaklarının hızlı aranması ve
  tespiti 

- Gama radyasyonu ortam eşdeğer doz 
  hızı ölçüm

▪ Yüksek hassasiyet ve geniş enerji aralığı 

▪ Radyasyon seviyesindeki değişikliklere   
  hızlı uyum

▪ Arama algoritması tarafından sağlanan  
  kısa ölçüm döngüsü (1/3 s), hızla değişen 
  radyasyon alanı dinamiklerini gerçeğe 
  oldukça yakın tahmin eder ve radyoaktif 
  kaynakların yüksek hassasiyet ile 
  konumlandırılmasını sağlar

▪ GPS-referanslı tarama verileri

▪ Radyolojik haritalama, uzman modunda
  analiz ve daha fazla veri işleme için 
  "GARM" yazılımı

▪ Uzak sunucuya otomatik veri aktarımı için 
  "ARMS" yazılımı (seçenek)

АТ1120М АТ1120МА

Dedektör ünitesi (DÜ) BDKG-11M BDKG-05M

İşlemci birimi (PU4) РU4, entegre dedektör modülüne sahip el tipi bir 
bilgisayardır (HPC) 

Dedektör
DÜ

.
РU4

Sintilatör,
NaI(Tl) Ø63x63 mm

Geiger-Müller sayacı tüpü

Sintilatör,
NaI(Tl) Ø40x40 mm

Geiger-Müller sayacı tüpü

Enerji aralığı
DÜ
РU4

20 keV – 7 MeV
60 keV – 3 MeV

2 saniyeden uzun olmayan sürede 
13720 cm mesafede bulunan Cs 

kaynağının tespit edilebilir aktivitesi
DÜ ( ±6)30  kBq (50 10) kBq±

137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) DÜ %7.5

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı
DÜ
РU4

0.03 – 150 µSv/sa
1 µSv/sa – 100 mSv/sa

0.03 – 300 µSv/sa
1 µSv/sa– 100 mSv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları
DÜ
РU4

±%20

137Cs gama radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet DÜ -12700 cps/(µSv·sa )

-1870 cps/(µSv·sa )

662 keV’e göre enerji bağımlılığı 
137( Cs) 

DÜ
РU4

±%15 (50 keV - 7 MeV)
-%25  -  +%35 -(60 keV  3 MeV)

0.1-1 µSv/sa doz hızı değişikliği için 
yanıt süresi 

DÜ ≤2 s

Koruma sınıfı
DÜ
РU4

IР54
IР64

Genel ebatlar, ağırlık
DÜ
РU4

Ø78х320 mm, 1.7 kg
265х90х40 mm, 0.6 kg

Ø60х300 mm, 0.9 kg
265х90х40 mm, 0.6 kg

AT1120M, AT1120MA Spektrometreleri

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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- Radyonüklid bileşimini otomatik tanımlayarak gama 
  radyasyon kaynaklarının aranması ve tespiti

- Gama radyasyonu ortam eşdeğer doz hızı ölçümü

- Nötron radyasyonu tespiti ve nötron sayım hızı ölçümü

- Nötron radyasyon doz hızı ölçümü (BDKN-03)

- Kontamine yüzeylerde alfa ve beta parçacıkları akı yoğunluğu 
  ölçümü (BDPA-01/BDPB-01)

Gama 
radyasyonu  
dedektörleri

АТ6102 NaI(Tl) sintilatör, Ø40x40 mm;
Geiger-Müller sayacı tüpüАТ6102A

АТ6102В NaI(Tl) scintillator, Ø40x80 mm;
Geiger-Mueller sayacı tüpü

Nötron radyasyonu 
dedektörü АТ6102

3İki He-orantılı nötron 
sayacı

Enerji aralığı
- Gama radyasyonu
- Nötron radyasyonu

.
20 keV – 3 MeV

0.025 eV – 14 MeV (АТ6102)
En fazla 2 s sürede 20 cm 

137mesafede bulunan Cs 
kaynağının tespit edilebilir 
aktivitesi

( ±10)50  kBq

En fazla 5 s sürede 20 cm 
mesafede bulunan  252Сf
kaynağının tespit edilebilir 
aktivitesi

41.8·10  nötron/s
(Tespit olasılığı 0.9)

662 keV’de tipik çözünürlük 
137( Cs) 

%7.5 (АТ6102, А)
%8 (АТ6102В)

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı 30 nSv/sa – 100 mSv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20

137Cs gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet  

-1  850 cps/(µSv·sa )  (АТ6102, А)
-1  1700 cps/(µSv·sa ) (АТ6102В)

Koruma sınıfı IР65

Genel ebatlar, ağırlık 
230х115х212 mm, 2.5 kg (АТ6102)

230х115х177 mm, 1.9 kg (АТ6102А)
230х115х177 mm, 2.15 kg (АТ6102В)

▪ Tek-blok tasarım

▪ Çoklu işlem

▪ Entegre GPS modülü

▪ Yüksek/düşük sesli ve 
  titreşimli alarm

▪ Harici dedektör ünitelerine
  bağlantı

▪ 25 saat (АТ6102А, В) 
  ve 18 saat (АТ6102) 
  pil çalışma süresi

Dedektör ünitesi BDPA-01 α( ) BDPB-01 β( ) BDKN-03 (n)

Dedektör ZnS(Ag) sintilatör, 
Ø60 mm

Plastik sintilatör, 
Ø60 mm

Polietilen moderatör 
3içinde He sayacı

Ölçüm aralığı

5 -1 -20.5 – 10  parçacık·dk ·cm
(Akı yoğunluğu)

5 -1 -23 – 5·10 parçacık·dk ·cm
(Akı yoğunluğu)

0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa
(Doz hızı)

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları: % ± 20

Enerji aralığı 4 – 7 MeV 155 keV – 3.5 MeV 0.025 eV – 14 MeV

Tipik hassasiyet
-1 -20.15 cps/(parçacık·dk ·cm ) 

[ ]239Pu

-1 -20.3 cps/(parçacık·dk ·cm )
90 90[ Sr+ Y]

-10.355 cps/(µSv·sa )
[Pu-Be]

Ebatlar, ağırlık Ø85x200 mm, 0.5 kg Ø85x205 mm, 0.55 kg 316х220х265 mm, 8 kg

Koruma sınıfı

Görsel

IР64 IР64 IР64

Spektrometreler (Radyonüklid Tanı Cihazları)

АТ6102, А, В Spektrometreleri

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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AT6101DR Spektrometresi

134 137- Cs ve Cs yüzey kontaminasyonlarının ve topraktaki spesifik 
  aktivitelerinin ölçümü

- Su, gıda maddeleri, tarım ve ormancılık ürünleri ve sıvı radyoaktif 
137 134 131  atıklarda Cs, Cs ve I spesifik aktivitelerinin ölçümü

40 226 232- K, Ra ve Th içeriklerinin belirlenmesi
134 137 131 40 226 232- Radyonüklid tanımlama: Cs, Cs, I, K, Ra, Th

- Gama radyasyonu ortam eşdeğer doz hızı ölçümü

▪ GPS referanslı örneksiz ölçüm

▪ Kapalı konteyner içinde akıllı dedektör ünitesi
137 134▪ Cs ve Cs radyonüklidleri ile kontamine olmuş toprak tabakası 

  kalınlığının otomatik belirlenmesi

▪ Radyolojik haritalama, uzman modunda analiz ve daha fazla veri 
  işleme için "GARM" yazılımı

Sintilatör dedektör NaI(Tl) Ø63x63 mm

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV

Ölçüm aralıkları (2π geometri)
.

134 137- Cs ve Cs yüzey aktiviteleri.
.

134 137- Cs ve Cs spesifik aktiviteleri (doğal yerinde) 
.

40 226 232- K, Ra, Th spesifik efektif aktiviteleri  

.
.

24 – 3700 kBq/m  
2(0.1 – 100 Ci/km )

.
6 50 – 10  Bq/kg
.

4  100 – 10 Bq/kg

Ölçüm aralıkları (4π geometri)
.

134 137- Cs ve Cs spesifik aktiviteleri
.

131- I spesifik aktivitesi
40 226 232-  K, Ra, Th spesifik efektif aktiviteleri 

.
.
6 50 – 10  Bq/kg
.
6 30 – 10  Bq/kg
.
4 50 – 10  Bq/kg

137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %8

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı 0.03 – 130 µSv/sa

Aktivite ve doz hızı içsel bağıl hata sınırları 
ölçümü ±%20

137Cs gama radyasyonuna karşı tipik hassasiyet 2200 -1 cps/(µSv·sa )

Koruma sınıfı IР67

Genel ebatlar, ağırlık  Ø130x500 mm, 4.5 kg

Alan Spektrometreleri

Kontrol ve gösterge için 
sağlam HPC veya tablet PC

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Daldırma Spektrometreleri

АТ6104DM, АТ6104DM1 Spektrometreleri

GPS referansı ile 500 metre derinliğe 
kadar su ve dip tortularda radyoaktif 
kontaminasyon kontrolü.

▪ Ölçüm sırasında dedektörün mekansal
  konumunun belirlenmesi
▪ Akım beslemeli kablo makarası

▪ Kontrollü radyonüklid konsantrasyonu 
  veya gama radyasyonu doz hızı dağılımının
  ölçüm sonuçlarının indeks haritalarında  
  görüntülenmesi

▪ Numune radyonüklid içeriğinin otomatik 
  tanımlanmasına sahip cihaz spektrum 
  analizi için uzman modu

▪ Radyolojik haritalama, uzman modunda
  analiz ve daha fazla veri işleme için 
  "GARM" yazılımıKontrol ve gösterge için

sağlam HPC veya tablet PC

АТ6104DM АТ6104DM1

Sintilatör dedektör  NaI(Tl) Ø63x63 mm  NaI(Tl) Ø63x160 mm

Enerji aralığı 70 keV – 3 MeV

Tanımlı radyonüklidler
137 134 131 40 226 232 60 24 54 65Cs, Cs, I, K, Ra, Th, Co, Na, Mn, Zn, vb. 

Sudaki spesifik aktivitenin ölçüm aralığı
 (4π geometri)

134 137 131  Cs,  Cs,  I,  etc.
.

40  K

.

.
63 · Bq/kg – 1 10  

4250  2·10  Bq/kg–

.

.
61  1·10  Bq/kg–

4100  2·10  Bq/kg–

Dip tortulardaki spesifik aktivitenin ölçüm 
aralığı (2π geometri)

134 137  Cs, Cs
40  K

.

.
610 · Bq/kg0 – 1 10  
4250  2·10  Bq/kg–

–

137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %8 %9

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı 0.03 – 130 µSv/sa 0 0   0 . 3 – 5 µSv/sa

Spesifik aktivite ve doz hızı içsel bağıl hata 
sınırları ölçüm aralığı ±%20

137
Cs gama radyasyonuna karşı tipik hassasiyet   2350 -1cps/(µSv·sa ) 5100 -1cps/(µSv·sa )

Dedektör koruma sınıfı IР68 (En az 24 saat boyunca 5 Mpa'ya kadar statik 
hidrolik basınca dayanabilir)

Dedektörün genel ebatları ve ağırlığı Ø130x510 mm, 4.5 kg Ø130x633 mm, 6.5 kg

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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AT6101C, AT6101CM Spektrometreleri (Sırt Çantası Tabanlı Radyasyon Dedektörleri)

Radyonüklid tanımlama özelliği ile iyonize radyasyon 
kaynaklarının gizlice tespiti. Radyoaktif malzemelerin 
yasadışı trafiğini önlemek için etkili ve teknik çözüm

AT6101C AT6101CM

Gama radyasyonu dedektör ünitesi
BDKG-11M (1 ya da 2 ünite)
NaI(Tl) sintilatör, Ø63x63 mm

BDKG-19M ( )1 ya da 2 ünite 
NaI(Tl) sintilatör, Ø63x160 mm

Enerji aralığı 20 keV – 3 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı 

0.03 – 150 µSv/sa 0.03 – 50 µSv/sa

  İçsel bağıl ölçüm hata sınırları:  ±%20
137Cs gama radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet   

-12200 cps/(µSv·sa )
-1[4400 cps/(µSv·sa )]*

-16000 cps/(µSv·sa )
-1[12000 cps/(µSv·sa )]*

0.5 m/s hızda hareket eden bir 
kaynaktan, tespit edilebilir gama 
radyasyonu doz hızı seviyesi

0.05 µSv/sa
[0.035 µSv/sa]*

0.03 µSv/sa
[0.02 µSv/sa]*

En fazla 2 saniye sürede 1 m 
137mesafede bulunan Cs kaynağının 

tespit edilebilir aktivitesi

(450±10) kBq
[(320±10) kBq]*

(300±10) kBq
[(210±10) kBq]*

%95 olasılıklı, hatalı alarm oranı 10 dakikada 1'i geçmeyen kaynak algılama 

Alarm aktivasyon süresi <2 s
137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %7.5 %8

Tanımlı radyonüklidler
Endüstriyel, doğal, tıbbi, bremsstrahlung beta yayıcılar

(Kütüphane içeriği istek üzerine değiştirilebilir)
Doz hızı ölçüm aralığını genişletme 
seçeneği BDKG-04 dedektör ünitesi, 10 Sv/sa’e kadar

Nötron radyasyonu dedektör ünitesi
BDKN-05**, Polietilen moderatör içinde

iki Не-3 orantılı sayacı Ø30x360 mm 

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV
252Cf nötron radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet   

-1 -220 cps/(nötron·s ·cm )

En fazla 3 saniye sürede 1,25 m 
mesafede bulunan Pu-Be 
kaynağının tespit edilebilir aktivitesi

4(5.00±1.25)∙10  nötron/s

%95 olasılıklı, hatalı alarm oranı saatte 1'i geçmeyen kaynak algılama  

Koruma sınıfı
çanta içinde
kasa içinde

IР55
IР65

IР55
IР65

Genel ebatlar, 
ağırlık ***

çanta içinde
kasa içinde

450х330х250 mm, 7 kg
625х500х300 mm, 17 kg

500х330х250 mm, 8.5 kg
625х500х300 mm, 18.5 kg

* İki adet BDKG-11M (BDKG-19) dedektör üniteli konfigürasyon.
** İki adet BDKG-11M (BDKG-19) dedektör üniteli konfigürasyona uygun değil
*** BDKG-11M (BDKG-19M), BDKG-04 ve BDKN-05 dedektör üniteli konfigürasyon

▪ Sınıfının en iyisi

▪ 20 saat çalışma süresi

▪ Radyonüklid tanılama özelliği ile otomatik olarak
  eşzamanlı gama ve nötron radyasyonu taraması

▪ Daha fazla analiz için tarama verilerinin GPS 
  referanslı sürekli olarak kaydı

▪ Doz hızı ölçüm aralığı 10 Sv/sa’e kadar 
  genişletilebilir

▪ Radyolojik haritalama, uzman modunda
  analiz ve daha fazla veri işleme için 
  "GARM" yazılımı 

▪ Uzak sunucuya otomatik veri aktarımı için 
  "ARMS" yazılımı (seçenek)

▪ Sızdırmaz, darbeye dayanıklı bir kasa içinde
  spektrometre düzenlemesi (seçenek)

Kontrol ve gösterge için sağlam HPC

Radyasyon Tarama Ekipmanları

Tasarım ve teknik özellikler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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АТ6103 Mobil Radyasyon Tarama Sistemi

Bölgenin gerçek zamanlı radyayon ölçümü ve 
gama ve nötron radyasyon kaynaklarının GPS 
referanslı araması

Sistem, herhangi bir özel alet gerekmeksizin
bir motorlu taşıta, deniz aracına veya uçağa 
monte edilebilir

▪ Kullanıcı tarafından seçilebilir akıllı dedektör
  üniteleri seti

▪ Gama ve nötron radyasyonuna duyarlılık açısından
  yüksek sistem ölçeklenebilirliği

▪ Otomatik eşzamanlı gama ve nötron radyasyonu 
  taraması

▪ GPS referanslı ölçüm sonuçlarının gerçek zamanlı
  görüntülemesi

▪ Radyoaktif kaynakların arama ve tespiti ve 
  izotopik bileşimlerinin gerçek zamanlı tanılaması

▪ Darbeye karşı dayanıklı kapalı kutularda saklama 
  ve çalıştırma

137▪ Cs  radyonüklidi ile yüzey kontaminasyon analizi 
2 2  (kBq/m ,Ci/km )

▪ Radyolojik haritalama, uzman modunda analiz ve   
  daha fazla veri işleme için "GARM" yazılımı

▪ Uzak sunucuya otomatik veri aktarımı için "ARMS”
  yazılımı (seçenek)

Gama ve  nötron 
radyasyon monitörü: BDKG-11М (1 ünite), 

BDKG-04 (1 ünite), BDNG-05 (1 ünite)
 

Aksesuarlar

Mevcut monitörler 

[Her monitör 1-3 dedektör ünitesi (DÜ) 
içerebilir]

[Sistemin konfigürasyonu
kullanıcı tanımlıdır]

1) Gama ve nötron radyasyon monitörü 
    [1 – 3 ünite BDKG -11M ve/veya BDKG-19M, 
     1 – 3 ünite BDKN-05, 1 ünite BDKG-04]

.

2) Yüksek hassasiyetli gama ve nötron radyasyon 
    monitörü [1 – 3 ünite BDKG-28 ve/veya
    BDKG-34, 1 – 2 ünite BDKN-05, 1 ünite BDKG-04]

.

3) Yüksek hassasiyetli gama ve nötron radyasyon
    sayım monitörü [1 – 2 ünite BDRM-05, 
    1 – 2 ünite BDKN-05, 1 ünite BDKG-04]

Sistemdeki monitörlerin toplam sayısı 18

Tanımlanmış radyonüklidler Tıbbi, endüstriyel ve doğal
(Kütüphane içeriği istek üzerine değiştirilebilir)

Sürekli çalışma süresi ~ 10 sa (Tablet PC ekranının en düşük parlaklığı ile)

Koruma sınıfı IР55

Yüksek hassasiyetli gama ve nötron radyasyon 
monitörü: BDKG-28 (1 ünite), BDKN-05 (2 ünite)

Yüksek hassasiyetli gama ve nötron radyasyon 
sayım monitörü: BDRM-05 (1 ünite), BDKN-05 (2 ünite)

Kontrol ve gösterge 
için sağlam 10”
tablet PC

Radyasyon Tarama Ekipmanları
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Gama radyasyonu 
dedektör ünitesi BDKG-11M BDKG-19М BDKG-04 BDKG-28 BDKG-34 BDRM-05

Sintilatör dedektör
NaI(Tl) 
Ø63x63 

mm

NaI(Tl) 
Ø63x160 

mm

Plastik 
Ø30x15 

mm

NaI(Tl) 
400x100x100 

mm

NaI(Tl) 
400x100x50 

mm

Plastik 
1000х100х50 

mm

Enerji aralığı 20 keV – 
3 MeV

20 keV – 
3 MeV

15 keV – 
3 MeV

50 keV – 
3 MeV

50 keV – 
3 MeV

50 keV – 
3 MeV

Ortam eşdeğer doz 
hızı ölçüm aralığı

30 nSv/sa – 
150 µSv/sa

30 nSv/sa – 
50 µSv/sa

50 nSv/sa – 
10 Sv/sa

30 nSv/sa –
7 µSv/sa

30 nSv/sa –
10 µSv/sa

Sayım hızı 
gösterge 

aralığı
5 -10 – 5·10  sİçsel bağıl ölçüm hata sınırları:  ±%20

Tipik 
hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

241Am
137Cs
60Co

13500 
2200
1200

37000
6000
2500

370
70
40

130000
33000
19000

118000
26500
15500

62000
32000
17000

662 keV’e göre 
enerji bağımlılığı

137( Cs)

±%15
(50 keV - 
3 MeV)

±%15
(50 keV - 
3 MeV)

±%35
(15 - 60 keV)

.

±%25
(60 keV - 3 MeV)

±%20
(50 keV - 
3 MeV)

±%20
(50 keV - 
3 MeV)

–

0.1-1 µSv/sa doz 
hızı değişimine yanıt 
süresi

<2 s <2 s <3 s <2 s <2 s –

662 keV’de tipik 
137çözünürlük ( Cs)

%7.5 %8 – %8.5 %8.5 –

"Arama" modundaki sistem, aşağıdaki koşullarda   gama radyasyonu kaynağını 2 saniyeden 137Cs
daha kısa bir süre içinde algılar:

Gama radyasyonu 
dedektör ünitesi BDKG-11M BDKG-19М BDKG-28 BDKG-34 BDRM-05

Kaynak aktivitesi (450±10)
kBq

(300±10)
kBq

(105±5)
kBq

(105±5)
kBq

(100±5)
kBq

Dedektör ünitesinin yüzeyi ile 
kaynak arasındaki mesafe (100.0±0.5) cm

Dedeksiyon olasılığı %95

Hatalı alarm oranı ≤1 / 10 dk

Radyasyon Tarama Ekipmanları

АТ6103 Mobil Radyasyon Tarama Sistemi

Nötron radyasyonu dedektör ünitesi BDKN-05

Dedektör İki Не-3 orantılı sayaç
polietilen moderatör içinde Ø30x360 mm

Nötron radyasyonu darbe sayım hızı gösterge aralığı
4 -10 – 2.5·10  s

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV

1 m mesafede bulunan radyasyon kaynağına karşı tipik 
-1 -2duyarlılık, cps/(nötron·s ·cm )

8 (Pu-Be)
25220 ( Cf)

"Arama" modundaki sistem, aşağıdaki koşullarda Pu-Be nötron radyasyonu kaynağını 3 
saniyeden daha kısa bir süre içinde algılar: 

Nötron radyasyonu dedektör ünitesi BDKN-05

Kaynaktan 4π sr katı açıya kadar ortalama nötron akısı 4(5.00±1.25)∙10  nötron/s

Dedektör ünitesinin yüzeyi ile kaynak arasındaki mesafe (125±1) cm

Algılama olasılığı %95

Hatalı alarm oranı ≤1 / 1 sa
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Sabit Spektrometreler ve Aktivite Monitörleri

AТ1320, А, В, C  Gama Aktivite Monitörleri

Su, gıda maddeleri, tarımsal hammaddeler ve yemler, endüstriyel 
hammaddeler, ormancılık ürünleri, yapı malzemeleri, toprak ve 
diğer çevre nesnelerinde gama yayan radyonüklidlerin hacim 
aktivitesinin ve spesifik aktivitesinin ölçülmesi

▪ Akıllı spektrometrik dedektör ünitesi

▪ AT1320B: 10 litrelik nakliye kutusunda mantar ve meyvelerin 
radyasyon kontrolü sadece 20 saniye sürer

▪ AT1320C: Ölçüm sürecinde örnek radyonüklid bileşiminin ön 
analizi. Tanımlama sonuçlarına dayanarak örnek radyonüklid 
aktivitesinin hesaplanması

▪ Kullanıma hazır ölçüm prosedürleri
АТ1320,А,В
işlemci ünitesi

ile

АТ1320С

Sintilasyon dedektör NaI(Tl) Ø63x63 mm

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV

Hacim (spesifik) aktivite 
ölçüm aralığı

131I
134Cs
137Cs

40K
226Ra
232Th

63 – 1·10  Bq/l (Bq/kg)
63 – 1·10  Bq/l (Bq/kg)

63.7 – 1·10  Bq/l (Bq/kg)
450 – 2·10  Bq/l (Bq/kg)
410 – 1·10  Bq/l (Bq/kg)
410 – 1·10  Bq/l (Bq/kg)

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları  ±%20

Kontrollü numunelerin yoğunluk aralığı 30.1 – 3 g/cm
137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %8.5

ADC kanal sayısı 512 / 1024 (АТ1320С)

Genel ebatlar, 
ağırlık

Dedektör ünitesi
İşlemci ünitesi
Koruma ünitesi 

Ø mm kg97х350 , 2 
200х106х35 mm, 0.62 kg

Ø mm kg600х700 , 125 

Ölçüm 
geometrisi

Marinelli beher
Düz kap
Plastik kutu, 
380х280х100 mm

1 ve 0.5 litre
0.5 ve 0.1 litre

10 litre
.

AТ1135 Taşınabilir Radyometrik Laboratuvar

Sintilatör dedektör NaI(Tl) Ø25x40 mm

Enerji aralığı 50 keV – 1.5 MeV

1 g/cm3 yoğunluğa sahip numuneler için spesifik 
aktivite ölçüm aralığı (ölçüm geometrisi: 0,5 litre 
Marinelli beher). 

5 13425 – 1·10  Bq/kg ( Cs)
5 13725 – 1·10  Bq/kg ( Cs)

4 40360 – 2·10  Bq/kg ( K)

Ölçülen numunelerin yoğunluk aralığı
30.5 – 1.5 g/cm

Doz hızı ölçüm aralığı 0.03 – 300 µSv/sa
Genel ebatlar, ağırlık 200x200x437 mm, 14 kg
Kontrol ve gösterge Harici PC (seçenek)

134 137 40- Gıda ürünlerinde gama yayan Cs, Cs, K  radyonüklidlerin spesifik 
  aktivite ölçümü
- Gama radyasyonu ortam eşdeğer doz hızının yerinde ölçümü

Kontrollü radyonüklidler Kontrol ve Gösterge Ölçüm kapları

АТ1320 137 40 226 232Сs, К, Ra, Th
İşlemci ünitesi

veya
Harici PC (seçenek)

1, 0.5 ve 0.1 litre

АТ1320А 137 40Сs, К 1, 0.5 ve 0.1 litre

АТ1320В 137 40Сs, К 1, 0.5, 0.1 ve 10 litre 
(koruma ünitesi kapaksız)

АТ1320С 131 134 137 40, , , , 226 232I Cs Cs K Ra, Th Harici PC (seçenek) 1, 0.5 ve 0.1 litre
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Sabit Spektrometreler ve Aktivite Monitörleri

AТ1315  Gamma Beta Spektrometresi

İçme suyu, gıda, tarımsal hammaddeler ve yem, endüstriyel 
hammaddeler, orman ürünleri, yapı malzemeleri, toprak ve diğer 
çevre nesnelerinde gama yayan radyonüklidlerin eşzamanlı ve 
seçici aktivite ölçümü
Standartlaştırılmış metal numune ısıları için hızlı radyoaktif saflık 
testi desteği

▪ Maksimum olabilirlik yöntemi ile spektrumun bilgisayarla
  işlenmesi

▪ Numune yoğunluğu için otomatik izin

▪ Spektrumun eş zamanlı ölçüm ve işlemesi

▪ Kullanıma hazır ölçüm prosedürleri

Sintilatör dedektör
Gama kanalı
Beta kanalı

NaI(Tl), Ø63x63 mm
Plastik,  Ø128x9 mm

Kontrol ve gösterge Harici PC (seçenek)

Enerji aralığı
Gama radyasyonu
Beta radyasyonu

50 keV – 3 MeV
150 keV – 3.5 MeV

Numune konsantrasyonu olmadan hacim (spesifik) 
aktivitesinin ölçüm aralığı (Spektrometrik ve 
radyometrik ölçüm modları) 

137   Cs
40   K
232 226   Th, Ra

   90Sr (Sadece radyometrik mod)
131   I (Sadece spektrometrik mod)
134   Cs (Sadece spektrometrik mod)

.

.

.
1 – 10  6 Bq/l (Bq/kg)

20 – 2·10  4 Bq/l (Bq/kg)
3 – 10  4 Bq/l (Bq/kg)

6  10 – 10 Bq/l (Bq/kg)
5  10 – 10 Bq/l (Bq/kg)

5  6 – 10 Bq/l (Bq/kg)

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20 

Kontrollü numunelerin yoğunluk aralığı 30.2 – 1.6 g/cm

Numune konsantrasyonu "ıslak" numuneye 
90dönüştürülürken  Sr ölçüm aralığının alt sınırı 

   - İçme suyu için
   - Süt, bebek besini için
   - Patates, mısır, tahıl ve tarımsal 
     hammaddeler için

.

.
0.1 Bq/l
0.8 Bq/l

1.0 Bq/kg
.

137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %8

ADC kanal sayısı 1024

Güç kaynağı PC USB port

Genel ebatlar, ağırlık (Gama ve beta radyasyon 
dedektör üniteli koruma ünitesi)

Ø474х910 mm, 194 kg

Ölçü kaplarının hacmi
"Islak" numuneler için 
.
Konsantre numuneler için 

1 l Marinelli beher,
0.5 ve 0.1 l düz kaplar

0.2 ve 0.03 l düz kaplar

Gamma Beta
Spektrometre

Gama Spektrometre

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Sabit Spektrometreler ve Aktivite Monitörleri

АТ1329, А, В  Numune Sayaçları

Yayma radyometrisi ve aerosol filtrelerde eş zamanlı veya 
bağımsız brüt alfa ve beta aktivitesi ölçümü, numunelerin 
sayımı

▪ Özel kalibrasyon ayarları

▪ Seçilebilir ölçü birimleri

▪ Ölçüm yollarının LED 
  stabilizasyonu

▪ Dışsal arka planın otomatik 
  çıkarımı

▪ Pasif arka plan radyasyon 
  koruması  – kurşun zırh (30 mm)

▪ Ölçüm sonuçları için bellek

▪ Kullanıma hazır ölçüm 
  prosedürleri

Mevcut konfigürasyonlar:

▪ АТ1329 (alfa-beta)    

▪ АТ1329А (alfa)    

▪ АТ1329B (beta)

Sintilatör 
dedektör

AТ1329
Phoswich dedektör

2(α ve β kanalı): 28 cm ,
ZnS(Ag) katmanlı plastik

AТ1329А
2 ZnS(Ag) 28 сm  (α kanalı)

AТ1329В
2Plastik 28 сm  (β kanalı)

Kontrol ve gösterge Harici PC (seçenek)

Hassasiyet
α kanalı
β kanalı

≥
-1 -1 2390.25 Bq ·s   ( Pu)

≥
-1 -1 90 900.30 Bq ·s   ( Sr+ Y)

Enerji aralığı
α kanalı
β kanalı

3 – 7 MeV
155 keV – 3.5 MeV

Sayım hızı ölçüm aralığı
α kanalı
β kanalı

5 -10 – 10  s
5 -10 – 10  s

Brüt aktivite ölçüm aralığı
α kanalı
β kanalı

40.01 – 10  Bq
40.1 – 10  Bq

Ölçülen minimum aktivite 
(ölçüm süresi - 1 sa)

α kanalı
β kanalı

2390.02 Bq  ( Pu)
90 900.28 Bq  ( Sr+ Y)

Arka plan sayım hızı
α kanalı
β kanalı

-1≤0.001 s
-1

≤0.75 s

İçsel bağıl ölçüm hata 
sınırları

±%20

Koruma sınıfı IР43

Genel ebatlar 230х230х290 mm

Ağırlık

AТ1329 21 kg

AТ1329А 9 kg

AТ1329В 21 kg

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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AТ1316 Tüm Vücut Sayacı
137 134İnsan vücudundaki gama yayan Cs and Cs

radyonüklidlerinin aktivitelerinin ölçümü
137 134▪ Birleşik Cs ve Cs radyonükleri için yıllık beklenen içsel

  maruziyet dozunun hesaplanması 
▪ Esnek yazılım fonksiyon kontrolleri, ölçüm sonuçlarına göre 
  veritabanı ve rapor oluşturma
▪ Hızlı test üretkenliği 15 kişi/saattir

AТ1322, AT1322/1 Tüm Vücut Sayaçları
131 133İnsan tiroid bezinde  I ve I gama yayınlayan 

radyonüklidlerin aktivitelerinin ölçümü 

▪Esnek yazılım fonksiyon kontrolleri, ölçüm sonuçlarına göre 
 veritabanı ve rapor oluşturma
▪Hızlı test verimliliği 15 kişi/saattir

AT1316A Tüm Vücut Sayacı

Sintilatör dedektör NaI(Tl), Ø150x100 mm

Enerji aralığı 50 keV – 2 MeV

Aktivite ölçüm aralığı 5 6040 – 1·10  Bq ( Co)

Yetişkin bir akciğerin 3 dk içinde 
 60ölçülebilir minimum Co aktivitesi

60 Bq

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20

Ağırlık 250 kg

60İnsan akciğerlerinde Co ve diğer gama yayınlayan
radyonüklidlerin aktivitelerinin ölçümü.

51 54 58 59 65 95 100m 103 124▪ Akciğerlerde for Cr, Mn, Co, Fe, Zn, Nb, Ag, Ru, Sb, 
141 144  Ce, Ce radyonüklidleri için brüt aktivite eşiğinin kontrolü

▪ Esnek yazılım fonksiyon kontrolleri, ölçüm sonuçlarına göre 
  veritabanı ve rapor oluşturma
▪ Hızlı test verimliliği 15 kişi/saattir

Tüm Vücut Sayaçları

Sintilatör dedektör NaI(Tl), Ø150x100 mm

Enerji aralığı 50 keV  3 MeV–

Aktivite ölçüm aralığı
5 13780 – 7.5·10  Bq ( Cs)

5 134 80 – 4·10  Bq ( Cs)

Yetişkin bir vücudun 3 dk içinde ölçülebilir 
 137 134minimum Cs ve Cs aktivitesi

300 Bq

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%15

Ağırlık 250 kg

Sintilatör dedektör
АТ1322

АТ1322/1
NaI(Tl), Ø40х40 mm
NaI(Tl), Ø63x63 mm

Enerji aralığı 50 keV – 1.5 MeV

Aktivite ölçüm aralığı
АТ1322

АТ1322/1

5 131 5 13385 – 10  Bq ( I) / 110 – 10  Bq ( I)
5 131 5 13330 – 10  Bq ( I) / 40 – 10  Bq ( I)

Tiroid bezinin 3 dk içinde 
 ölçülebilir minimum ve 131I  

133I aktivitesi

АТ1322
АТ1322/1

131 133200 Bq ( I) / 240 Bq ( I)
131 13380 Bq ( I) / 100 Bq ( I)

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20

Ağırlık 70 kg

АТ1316 (АТ1316А) ve
АТ1322 (АТ1322/1) bir 
arada kullanılabilir

WBC, mobil radyasyon 
izleme laboratuvarının bir 
parçası olarak minibüse 
monte edilebilir
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Alan Monitörleri 

AТ2327 Alarm Dozimetresi

"SARK.NET" uygulama yazılımına 
sahip bilgisayar iş istasyonu

Yedek güç 
kaynaklı
kontrol ünitesi

DÜ - Detektör Ünitesi       PU - İşleme Ünitesi   AA - Arayüz Adaptörü  AÜ - Alarm Ünitesi

Veri görüntüleme (VG)

Veri görüntüleme (VG)

At2327 Alarm Dozimetresi örnek fonsiyonel şeması 

▪ Esnek ve güvenilir çok kanallı sabit 
  sistem oluşturma

▪ Her kanal için geniş aralıklı gama ve 
  nötron radyasyon doz hızı ve nötron ve 
  beta parçacıklarının akı yoğunluğunun 
  bağımsız ölçümleri

▪ Sesli ve sessiz alarm

▪ Kendini kontrol fonksiyonu

▪ Mevcut radyasyon ortamını kontrollü 
  alan içinde PC ekranında görüntülemek 
  için yazılım

▪ Veri kaydı

▪ Yedek güç kaynağı

▪ Dış güvenlik sistemlerine entegrasyon

AÜ

AÜ

PU

PU

BDKG-02

BDKN-04 BDKG-17

BDPB-01
BDKN-02

BDKG-204

Bir adet alarm dozimetresindeki 
dedektör ünitesi sayısı

1 – 10

PC konfigürasyonu için 
sistemdeki alarm dozimetresi 
sayısı

32'ye kadar

Arayüz kablosu kullanıldığında 
dedektör ünitesi ile işleme 
ünitesi/PC arasındaki mesafe

1000 m

Doz dayanım limiti
≥100 Sv

8
≥10  Sv (BDKG-27)

4≥5·10  Sv (UDKG-37/2)

110-230 VAC
50-60 Hz

AА AА

AA AA

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Aşağıdakilerin radyasyon kontrolünü yapabilir: 

- radyasyona duyarlı ve radyasyon açısından tehlikeli alanlar ve tesisler

- çevre

- doğrusal hızlandırıcılarda (LINAC) ve diğer puls radyasyon tesislerinde sınırlı alanlı ışın hattı
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AТ2327 Alarm Dosimeter

Alan Monitörleri

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Dedektör

- BDKG-02 / -17
- BDKG-204
- BDKG-11
- BDKG-27
- UDKG-37/2
.
- BDPB-01
- BDKN-02 / -04.

Geiger-Müller sayacı tüpü
Plastik sintilatör, Ø30x15 mm
NaI(TI) sintilatör, Ø63x63 mm 

İyon odası
Yarı iletken silikon dedektör +

Geiger-Müller sayacı tüpü
2Plastik sintilatör, 30 cm

Polietilen moderatör içinde He-3 sayacı

Gama radyasyonu ortam eşdeğer 
doz hızı ölçüm aralığı

- BDKG-02
- BDKG-204
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-27
- UDKG-37/2

0.1 µSv/sa – 10 Sv/sa
0.05 µSv/sa – 10 Sv/sa

0.03 – 100 µSv/sa
1 mSv/sa – 100 Sv/sa

50 mSv/sa – 4000 Sv/sa
1 µSv/sa – Sv/sa 5000 

Gama radyasyonu ortalama puls 
radyasyon doz hızı ölçüm aralığı

- UDKG-37/2
80 µSv/s – 0.3 Sv/s

(puls tekrarlama oranı 20 cps'den, 
 süre 1 μs’den az değildir.)

Nötron radyasyonu ortam eşdeğer 
doz hızı ölçüm aralığı

- BDKN-02
.
.

- BDKN-04

0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa 
[Pu-Be kaynağından]

.

0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa

Beta parçacıkları akı yoğunluğu 
ölçüm aralığı

- BDPB-01
5 -1 -21 – 5·10  parçacık·dk ·cm

Nötron akı yoğunluğu ölçüm aralığı
- BDKN-02
.

- BDKN-04
.

4 -1 -20.1 – 10  nötron·s ·cm  
.

4 -1 -20.1 – 10  nötron·s ·cm  
[Pu-Be kaynağından]

Gama radyasyonu enerji aralığı

- BDKG-02
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-27
- BDKG-204
- UDKG-37/2

60 keV – 3 MeV
50 keV – 3 MeV
60 keV – 3 MeV

60 keV – 1.5 MeV
20 keV – 10 MeV
50 keV – 10 MeV

Beta radyasyonu enerji aralığı - BDPB-01 155 keV – 3.5 MeV

Nötron radyasyonu enerji aralığı - BDKN-02 / -04 0.025 eV – 14 MeV 

137Cs gama radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet

- BDKG-02
- BDKG-204
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-27
.

- UDKG-37/2

-1  4.0  cps/(µSv·sa )
-170.0 cps/(µSv·sa )
-11970 cps/(µSv·sa )
-10.005 cps/(µSv·sa )

2.1 μC/Sv
-10.  cps/ µSv·sa  doz hızı için ≤0.  Sv/sa15 ( ),  2

-158 mV/ Sv·sa  doz hızı için >0.  Sv/sa( ),  2
90 90Sr+ Y beta radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet

- BDPB-01 -1 -20.3 cps/(parçacık·dk ·cm )

Pu-Be nötron radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet

- BDKN-02 / -04
- BDKN-02 / -04

0.5 cps/( )-1 -2nötron·s ·cm
0 355 / -1  . cps (µSv·sa )

662 keV’e göre enerji bağımlılığı
137( Cs)

- BDKG-02
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-27
- UDKG-37/2
- BDKG-204
.

-%20...+%35
±%20

-%25...+%35
±%30
±%30

-%45 - +%35 (20 60 keV), ±%25 (60 keV 3 MeV) -  - 

±%50 (3  MeV)- 10
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AТ2327 Alarm Dozimetresi

Koruma sınıfı

- BDKG-02
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-27
.
- BDKG-204
- UDKG-37/2
.
- BDPB-01
- BDKN-02
- BDKN-04
- PU
- AÜ
- DD

IР57
IР65 (Kapalı konteyner içinde)

IР64
IР65 (İşleme ünitesi)

IР65 (İyon odası)
IР67

IР68 (Dedektör ünitesi) 
IР65 (Arayüz ünitesi)

IР64
IР54
IР54
IР55
IР65
IР21

Genel ebatlar, ağırlık

- BDKG-02
- BDKG-11
- BDKG-17
- BDKG-27
.
- BDKG-204
- UDKG-37/2
.
- BDPB-01
- BDKN-02
- BDKN-04
- PU
- AÜ
- DD

Ø55х260 mm, 0.5 kg
Ø141х473 mm, 6.5 kg (Kapalı konteyner içinde)

Ø54х167mm, 0.27kg
206х82х56 mm, 0.45 kg (İşleme ünitesi)

190х58х65 mm, 0.7 kg (İyon odası)

Ø60х210 mm, 0.55 kg
Ø30х130 mm, 0.25 kg De  ( dektör ünitesi)
170х80х55 mm, 0.3 kg (Arayüz ünitesi)

Ø85х205 mm, 0.55 kg
Ø91х260 mm, 2.4 kg

235х264х315 mm, 8.0 kg
200х160х90 mm, 0.7 kg
183x103x98 mm, 0.4 kg
644х98х67 mm, 4.0 kg

Alan Monitörleri

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

AТ2327 Veri Ekranlı Alarm Dozimetresi

Dedektör Geiger-Müller sayacı tüpü

Enerji aralığı 60 keV – 3 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı

0.1 µSv/sa – 10 Sv/sa

137Cs gama radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet

-14 cps/(µSv·sa )

Görsel olarak ekranda gösterilen 
veriler

Doz hızı, sıcaklık,
güncel tarih ve saat

Ekran okunabilirliği Günün her saatinde 30 m

Koruma sınıfı
IР57 ( Ü), IР53 (Ekran)D

IР31 (Kontrol ünitesi)

Ebatlar, ağırlık
DÜ’li ekran

Kontrol ünitesi
1095х392х300 mm, 25 kg
500х650х150 mm, 30 kg

Okumaların büyük ekranda görsel olarak gösterilmesiyle 
radyasyona duyarlı ve radyasyon açısından tehlikeli alan ve 
bölgelerin kontrolü. 
▪ Doz hızı seviyelerinin ve eşik aşımı olaylarının kaydedilmesi

▪ Ekran ile sıcaklık problu algılama ünitesi arasındaki mesafe 1
  km'ye kadar olabilir

▪ Doğrudan hava etkilerine karşı ek koruma

Gama radyasyonu
dedektör ünitesi (DÜ)



32

Alan Monitörleri

AТ2341 Radyasyon İzleme İstasyonu

Nükleer santrallerin ve diğer radyasyon tehlikesi 
olan tesislerin etki bölgelerinde sürekli radyasyon 
ve hava kontrolü.

İstasyonları tek ağda (256 üniteye kadar) 
birleştirme ve otomatik radyasyon durumu izleme 
sistemi oluşturmak için özel bir yazılım kullanımı.

▪ Yüksek hassasiyetli spektrometrik ölçüm kanalı

▪ Radyasyon ve hava durumu verilerinin 
  eşzamanlı izlenmesi

▪ En az 72 saat çalışma süresi için fazladan 
  güç kaynağı

▪ Dar bant radyo kanalları (VHF) ve/veya GPRS 
  kablosuz iletişim kanalı üzerinden dijital verileri 
  almak/iletmek için kablosuz modem

DOZİMETRİK KANAL (mevcut seçenekler)

Dedektör ünitesi BDKG-22 BDKG-204 BDKG-224

Dedektör Geiger-Müller sayacı 
tüpü

Doku eşdeğeri
plastik sintilatör, 

Ø30х15 mm

Doku eşdeğeri
plastik sintilatör, 

Ø50x40 mm

Enerji aralığı 60 keV – 3 MeV 20 keV – 10 MeV 30 keV – 10 MeV

Ortam eşdeper doz hızı 
ölçüm aralığı 

100 nSv/sa – 10 Sv/sa 50 nSv/sa – 10 Sv/sa 40 nSv/sa – 1 Sv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları: ±%20

662 keV'e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs)

-%25 - +%35
(60 keV – 3 MeV)

-%45 - +%35 (20 – 60 keV)
±%25 (60 keV – 3 MeV)

±%50 (3 – 10 MeV)

±%25 (30 keV – 3 MeV)
±%40 (3 – 10 MeV)

Gama radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa ) 

2414 ( Am)
1374 ( Cs)
604 ( Co)

241370 ( Am)
13770 ( Cs)
6040 ( Co)

2413200 ( Am)
137530 ( Cs)
60270 ( Co)

0.1-1 µSv/sa doz hızı 
değişimi için yanıt süresi ≤7 s ≤2 s ≤2 s

SPEKTROMETRİK KANAL

Dedektör ünitesi BDKG-211M

Dedektör NaI(TI) sintilatör, ø63x63 mm

Enerji aralığı 20 keV – 3 MeV

Ortam eşdeper doz hızı ölçüm aralığı 30 nSv/sa – 120 µSv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları ±%20
137662 keV'e göre enerji bağımlılığı ( Cs) ±%20 (40 keV – 3 MeV)

-1Gama radyasyonuna karşı tipik hassasiyet, cps/(µSv·sa ) 241 137 6013900 ( Am) / 2450 ( Cs) / 1300 ( Co)

0.1-1 µSv/sa doz hızı değişimi için yanıt süresi ≤2 s
137662 keV’de tipik çözünürlük ( Cs) %7.5

Koruma derecesi IР65 (hava istasyonu için IP66)

Çalışma sıcaklığı 
aralığı

-40...+50°С

Bağıl hava nemi
≤%98 (Yoğuşmasız

о
≤35 С hava sıcaklığı)

Ebatlar 800х600х300 mm

Ağırlık ≤45 kg

Hava istasyonu

Anten
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АТ2331 Acil Durum Alarm Dozimetreleri

“SARK.NET" uygulama yazılımına 
sahip bilgisayar çalışma istasyonu

Yedek güç kaynaklı
kontrol ünitesi

AÜ

Veri ekranı

AÜ

Veri ekranı

Kendi kendine devam eden zincir reaksiyonunun oluşumunun tespiti için Alarm sisteminin
örnek işlevsel şeması

Sintilatör dedektör Plastik Ø10х5 mm

Kayıtlı kendi kendine devam eden 
zincirleme reaksiyonun minimum süresi 1 ms

Ölçüm aralığı:
- Soğrulmuş doz hızı
- Soğrulmuş doz

.
0.1 µGy/sa – 1 Gy/sa

0.05 µGy – 10 Gy

Enerji aralığı 60 keV – 3 MeV

662 keV'e göre enerji bağımlılığı  
137( Cs) 

±%35

Seçilebilir doz hızı eşik aralığı 1 µGy/sa – 1 Gy/sa

Yanıt anından nominal alarm ses 
seviyesine ulaşıldığı zamana 
kadar olan zaman aralığı

≤0.5 s 

1 metre mesafede alarm ses 
seviyesi

100 dB

Ölçüm sayısı 32'ye kadar

Pil gücünde çalışma süresi ≥6 sa

Koruma sınıfı
DÜ ve anahtarlar
diğer bileşenler

IР57
IР65

Personeli tehlikeli alandan tahliye etmek 
için kendi kendine devam eden zincir 
reaksiyonunun tespiti ve alarm sinyallerinin 
oluşturulması.

АТ2331, kendi kendine devam eden zincir 
reaksiyonunun oluşumunun tespiti için bir 
alarm sistemi oluşturma amacıyla АТ2327 
Alarm Dozimetresi ve "SARK.NET" 
yazılımını çalıştıran kişisel bir bilgisayar ile 
birleştirilebilir.

▪ Kendi kendine devam eden zincir 
  reaksiyonunun tüm karakteristik 
  özellikleriyle tespiti.

▪ Yüksek güvenilirlik

▪ Bileşen parçalarının kendi kendini 
  izlemesi

▪ Yedek güç kaynağı

▪ Ölçüm sonuçlarının alarm dozimetresinin 
  geçici olmayan belleğine kaydedilmesi

▪ Dış güvenlik sistemlerine entegrasyon

DÜ - Dedektör ünitesi

KÜ - Kayıt ünitesi 

SÜ - Ses ünitesi 

AÜ - Alarm ünitesi

AÜSÜDÜ

AÜSÜDÜ

KÜ

Uyarıcı

Sessize
alma
anahtarı

Uyarı cihazı

110-230 VAC
50-60 Hz

Alan Monitörleri

KÜ

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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АТ1123 
X-ray and gamma 

radiation dosimeter

Computer work station with 
SARK2 PXR application software  

Area Monitor for Pulse Radiation

Measuring 
channel 1

AU
Potential-

free 
contacts

Measuring 
channel 1

AU
Potential-

free 
contacts

Measuring 
channel 1

IA

SP

AU

Potential-
free 

contacts

.

.

.

IA

SP

IA

SP

IA   - Interface Adapter

SP - Surge  Protector

AU - Alarm Unit

Scintillation detector
Tissue-equivalent 

plastic Ø30x15 mm

Measurement range of ambient 
dose equivalent rate:
- Pulse radiation
- Continuous radiation

.

.
0.1 µSv/h – 10 Sv/h
50 nSv/h – 10 Sv/h

Measurement range of ambient  
dose equivalent

10 nSv – 10 Sv

Energy range:
- Pulse radiation
- Continuous radiation

.
15 keV – 10 MeV
15 keV – 10 MeV

Energy dependence relative 
137to 662 keV ( Cs)

±35% (15 - 60 keV)
±25% (60 keV - 3 MeV)

±50% (3 - 10 MeV)

Minimum duration of pulse 
radiation for pulse dose rate 
up to 1.3 Sv/s

10 ns

Typical sensitivity 137 to Cs gamma 
radiation

-170 cps/(µSv·h )

Response time for dose rate 
change from 0.1 to 1 µSv/h

<2 s

Number of measurement 
channels

Up to 32

Continuous battery operation time ≥6 h

Protection 
class

АТ1123
other components

IР54
IР65

Control of pulse radiation during operation 
of linear electron accelerators or other 
pulse action installations.

The monitor consists of AT1123 dosimeters 
and components of АТ2327.

▪ Logging of dose rate levels and threshold   
  exceeding events

▪ Software for displaying current radiation 
  environment in controlled area on PC 
  screen

▪ Backup power source

▪ Fault diagnostics

▪ Dosimetric control of both pulse and 
  continuous gamma radiation

▪ Operation of AT1123 dosimeter in off-line 
  mode as a portable instrument

Area Monitors

Switchboard 
unit with backup 
power source

Tasarım ve teknik özellikler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Radyasyon İzleme için Spektrometrik Sistem

Sistemin yapısal diyagramı

Kişisel 
bilgisayar

Arayüz
dönüştürücü

Santral ünitesi Yedek güç 
kaynağı ünitesi

DÜ 1

110-230 VAC 
50-60 Hz

DÜ 2 DÜ 32

Kapalı konum Alanların, tesislerin, kuyuların ve diğer 
bölgelerin spektrometrik ve dozimetrik 
radyasyon kontrolü.

▪ Saha planı veya arazi haritasındaki her  
  dedektör ünitesi (DÜ) ile spektrum ve 
  doz hızı okumalarının gösterilmesi

▪ Kaynak radyonüklid bileşiminin 
  tanımlanması

▪ Enerji aralığı 5 MeV'e genişletilebilir

▪ Hava geçirmez şekilde kapatılmış yapı 
  (Ip68)

▪ Yedek güç kaynağı

Sistemdeki dedektör ünitelerinin sayısı (DÜ) 1 – 32

DÜ’ler ve PC arasındaki iletişim hattının maksimum 
mesafesi

1000 m

Santral ünitesi ve PC arasındaki iletişim hattının 
maksimum mesafesi

100 m

Tanımlı radyonüklidler
Tıbbi, endüstriyel, doğal

(Kütüphane içeriği istek üzerine değiştirilebilir)

Pil gücünde çalışma süresi ≥6 sa

PC arayüzü USB / Ethernet / Bluetooth (arayüz adaptörü üzerinden)

Alan Monitörleri

Dedektör ünitesi BDKG-201М BDKG-203М BDKG-205М BDKG-211М BDKG-219М

Sintilatör dedektör  NaI(Tl)
Ø25х16 mm

NaI(Tl)
Ø25х40 mm

NaI(Tl)
Ø40х40 mm

NaI(Tl) 
Ø63х63 mm

NaI(Tl) 
Ø63х160 mm

Enerji aralığı 20 keV – 3 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı

50 nSv/sa – 
1 mSv/sa

30 nSv/sa – 
500 µSv/sa

30 nSv/sa – 
300 µSv/sa

30 nSv/sa – 
120 µSv/sa

30 nSv/sa – 
50 µSv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırları: ±%20

Gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )   

241Am
137Cs
60Co

 1400
165
80

3600
400
190

5400 
800
420

13900
2450
1300

37000
6000
2500

662 keV'e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs) 

±%15 (50 keV – 3 MeV)

662 keV’de tipik çözünürlük 
137( Cs)

%8.5 %8 %7.5 %7.5 %8

Koruma sınıfı
IР68

(50 m'ye kadar derinliklerde tatlı su ölçümü. 
5 atm veya 0,6 MPa'ya kadar hidrostatik basıncı tutar)

Arayüz RS 485

Çalışma sıcaklık aralığı -35...+55°С -35...+55°С -35...+55°С -35...+55°С -35...+55°С

Ebatlar, ağırlık
Ø63х313 mm, 

1 kg
Ø63х333 mm, 

1 kg
Ø63х333 mm, 

1 kg
Ø90х350 mm, 

2 kg
Ø90х430 mm, 

3.3 kg

Görsel

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri

АТ920В, АТ920Р Yaya Radyasyon Monitörleri 

АТ920В АТ920Р

Sintilasyon dedektör NaI(Tl) Ø63x160 mm Plastik Ø70х150 mm

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV 20 keV – 3 MeV

Tipik hassasiyet,
-1cps/(µSv·sa ) 

241Am
137Cs
60Co

30650 
4900
3140

10000
3200
1600

En fazla 2 s sürede 0.1 µSv/sa 
arka plan değerinin üzerinde 
minimum saptanabilir gama 
radyasyonu doz hızı seviyesi

0.03 µSv/sa 0.04 µSv/sa

0.1 µSv/sa’ten fazla 
olmayan doğal çevresel 
radyasyonu koşulları 
altında 1 m yükseklikte 
korumasız kaynak için 
algılama eşiği

241Am
137Cs
60Co

1 MBq
320 kBq
130 kBq

2.3 MBq
370 kBq
190 kBq

(Kaynağa olan mesafe 1 m, kaynak hareket hızı 5 km/sa, 
Р=0.95 güven seviyesi altında %80 kaynak algılama 

olasılığı)

Hatalı alarm oranı ≤1, 8 sa boyunca sürekli çalıştığı durumlarda

PC arayüzü RS 485

Pil gücünde çalışma süresi ≥6 sa

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar Ø350х1220 mm

Ağırlık 14.5 kg 13.5 kg

Kontrollü tesislerin sınırlarını geçen insan gruplarında gama
radyasyon kaynaklarının tespiti.

▪ Arka plan radyasyonundaki değişikliklere hızlı uyum

▪ Yüksek ve alçak sesli alarm

▪ Çoklu yaya radyasyon monitörü (32'ye kadar), PC'de çalışan özel 
  bir yazılım tarafından kontrol edilen bir ağa katılabilir

▪ Geçiş kontrolü için hareket ettirilebilirlik ve hızlı yayılım

▪ Yüksek güvenilirlik ve kendini kontrol fonksiyonu

▪ Yedek güç kaynağı

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri

АТ930 Yaya Radyasyon Monitörü

Güvenli tesislerin sınırlarını geçen insan gruplarında gama 
radyasyon kaynaklarının tespiti.

▪ Arka plan radyasyonundaki değişikliklere hızlı uyum

▪ Yüksek ve alçak sesli alarm

▪ Sürekli ve aralıklı radyasyon izleme

▪ Güvenlik şeritleri oluşturma kabiliyeti ve hareket ettirilebilirlik

▪ Yüksek sağlamlık ve kendini kontrol fonksiyonu

▪ Yedek güç kaynağı

Dedektör
Plastik sintilatör

1000х100х50 mm 

Enerji aralığı 60 keV – 3 MeV

T -1ipik hassasiyet, cps/(µSv·sa ) 

241Am
137Cs
60Co

60000 
31000 
16500

Hatalı alarm oranı ≤1, 1000 geçiş başına

PC arayüzü RS 485

Koruma sınıfı IР54

Genel ebatlar

1610x450x300 mm yere 
sabitlendiğinde

(Sabit olmayan çalıştırmalarda teslimat 
setine 930х760 mm boyutunda ek bir 

taban dahildir)

Ağırlık
70 kg

(83 kg, ek taban ile birlikte)

0.1 µSv/sa’ten fazla olmayan doğal 
çevresel radyasyon koşulları altında 
1 m yükseklikte korumasız kaynak 
için algılama eşiği
.

(Kaynağa olan mesafe 1 m, kaynak 
hareket hızı 5 km/sa, Р=0.95 güven 
seviyesi altında %80 kaynak algılama 
olasılığı)

241Am 530 kBq
137Cs 70 kBq
60Co 35 kBq
99mTc 180 kBq
133Ba 75 kBq

131I 50 kBq

0.1 µSv/sa’ten fazla olmayan doğal 
çevresel radyasyon koşulları altında 
1 m yükseklikte minimum tespit 
edilebilir radyoaktif malzeme miktarı
.

(Kaynağa olan mesafe 1 m, kaynak 
hareket hızı 5 km/sa, Р=0.95 güven 
seviyesi altında %95 kaynak algılama 
olasılığı)

235U 15 g

239Pu 1.2 g

Uluslararası standarda uygunluk IEC 62244:2006

Radyasyondan korunma donanımı - Radyoaktif ve özel nükleer malzemelerin 
tespiti için ulusal sınırlarda kurulu radyasyon monitörleri

Yere sabitlemeden çalıştırmak 
için ek taban

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Yaya Radyasyon Monitörleri (АТ2327 Alarm Dozimetresi tabanlı)

Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri

Aşağıdakilerden oluşur: 
BDKG-19 (BDKG-35) 

ve 
BDKN-01 (BDKN-05)

Aşağıdakilerden oluşur: 
BDRM-05 ve BDKN-05

Kontrollü tesislerin sınırlarını geçen insan 
gruplarında gama ve nötron radyasyon 
kaynaklarının tespiti.

▪ Arka plan radyasyonundaki değişikliklere hızlı 
  uyum

▪ Yüksek ve alçak sesli alarm

▪ Çoklu yaya radyasyon monitörü (32'ye kadar), 
  PC'de çalışan özel bir yazılım tarafından kontrol 
  edilen bir ağa katılabilir

▪ Yüksek güvenilirlik ve kendini kontrol fonksiyonu

▪ Yedek güç kaynağı

Hatalı alarm oranı ≤1, 8 sa boyunca sürekli 
çalıştığı durumlarda

PC arayüzü RS 485

Pil gücünde çalışma 
süresi ≥6 sa

Koruma sınıfı IР65

Genel ebatlar, ağırlık
konfigürasyona bağlı 

olarak değişiklik gösterir

Gama radyasyonu dedektör ünitesi (DÜ) BDKG-19 BDKG-35 BDRM-05

Sintilatör dedektör
NaI(Tl) 

Ø63x160 mm
Plastik

Ø70х150 mm
Plastik

1000х100х50 mm

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV 20 keV – 3 MeV 50 keV – 3 MeV

-1Tipik hassasiyet, cps/(µSv·sa ) 

241Am
137Cs
60Co

7070
4430
2340

10000
3200
1600

60000
31500
16500 

En fazla 2 s sürede 0.1 µSv/sa arka plan 
değerinin üzerinde minimum saptanabilir 
gama radyasyonu doz hızı seviyesi

0.03 µSv/sa 0.04 µSv/sa 0.01 µSv/sa

0.1 µSv/sa’ten fazla 
olmayan doğal çevresel 
radyasyon koşulları 
altında 1 m yükseklikte 
korumasız kaynak için 
algılama eşiği

1 DÜ

241Am
137Cs
60Co

17 MBq
260 kBq
120 kBq

12.3 MBq
300 kBq
150 kBq

650 kBq
70 kBq
35 kBq

2 DÜ

241Am
137Cs
60Co

11.6 MBq
180 kBq
95 kBq

8.4 MBq
210 kBq
110 kBq

450 kBq
50 kBq
25 kBq

(Kaynağa olan mesafe 1 m, kaynak hareket hızı 5 km/sa, 
Р=0.95 güven seviyesi altında %80 kaynak algılama olasılığı)

Nötron radyasyonu dedektör ünitesi (DÜ) BDKN-01 BDKN-05

Dedektör
Polietilen moderatör 

içinde He-3 orantılı sayacı
Polietilen moderatör içinde 

iki He-3 orantılı sayacı

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV 0.025 eV – 14 MeV

1 m mesafedeki radyasyon 
kaynağına karşı tipik hassasiyet

252Cf 1.3 -1 -2 cps/(nötron·s ·cm ) 20 -1 -2cps/(nötron·s ·cm )

1 m yükseklikte kaynak 
algılama eşiği

1 DÜ 252Cf
53.0·10  nötron/s
5(1.65·10  nötron/s)*

43.1·10  nötron/s
4(1.9·10  nötron/s)*

2 DÜ 252Cf –
42.0·10  nötron/s
4(1.35·10  nötron/s)*

(Kaynağa olan mesafe 1 m, kaynak hareket hızı 5 km/sa, 
Р=0.95 güven seviyesi altında %90 (%50*) kaynak algılama olasılığı)

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Araç Radyasyon Monitörleri (АТ2327 Alarm Dozimetresi tabanlı)

Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri

Geçiş genişliği / yüksekliği 6 m / 4 m 

Araç başı ölçüm süresi ≤20 s

Hatalı alarm oranı ≤1, 1000 geçiş başına

Pil gücünde çalışma süresi ≥6 sa

Koruma sınıfı IР65

Genel ebatlar, ağırlık
konfigürasyona bağlı olarak 

değişiklik gösterir

Giriş denetim noktalarından geçen araçlarda gama ve 
nötron radyasyon kaynaklarının tespiti.

▪ Kurşun plakalarla bölünmüş gama radyasyonu 
  dedektör ünitesi arka duvarı

▪ Doğal çevresel radyasyondaki değişikliklere göre 
  ayarlanan eşik seviyesinin otomatik değiştirilmesi

▪ Yüksek güvenilirlik ve kendini kontrol fonksiyonu

▪ Yedek güç kaynağı

▪ Otomatik veri kaydetme

Araç radyasyon monitörünün 
aşağıdaki konfigürasyona sahip 

versiyonu: 
BDRM-05 (8 ünite), BDKN-05 (8 ünite)

Araç radyasyon monitörünün 
aşağıdaki konfigürasyona sahip 

versiyonu: 
BDRM-05 (4 ünite), BDKN-05 (4 ünite)

Araç radyasyon monitörünün 
aşağıdaki konfigürasyona sahip 

versiyonu: 
BDKG-19 (2 ünite), BDKN-05 (2 ünite)
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Araç Radyasyon Monitörleri (АТ2327 Alarm Dozimetresi tabanlı)

Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri

Gama radyasyonu dedektör ünitesi (DÜ) BDKG-19 BDKG-35 BDRM-05

Sintilatör dedektör
NaI(Tl) 

Ø63x160 mm
Plastik

Ø70х150 mm
Plastik

1000х100х50 mm

Enerji aralığı
50 keV – 

3 MeV
20 keV – 

3 MeV
50 keV – 

3 MeV

T -1tipik hassasiyet, cps/(µSv·sa ) 

241Am
137Cs
60Co

7070
4430
2340

10000
3200
1600

60000
31500
15000 

En fazla 2 s sürede 0.1 µSv/sa arka plan değerinin 
üzerinde minimum saptanabilir gama radyasyonu doz 
hızı seviyesi

0.03 µSv/sa 0.04 µSv/sa 0.01 µSv/sa

Nötron radyasyonu dedektör ünitesi (DÜ) BDKN-05

Dedektör
Polietilen moderatör içinde

iki He-3 orantılı sayacı

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV

1 m mesafedeki radyasyon kaynağına karşı 
tipik hassasiyet

252Cf 20 -1 -2cps/(nötron·s ·cm )

Kaynak algılama eşiği
(Р=0.95 güven seviyesi altında %90 (%50) kaynak 
algılama olasılığı)

BDKN-05

%90 olasılık %50 olasılık

Motorlu araçlar için
Geçit: Genişlik – 6 m, 
yükseklik – 4 m
Seyahat hızı 10 km/sa

Geçidin her iki 
yanında 1 DÜ

252Cf 4  6.5·10 nötron/s
44.2·10  nötron/s

Geçidin her iki 
yanında 2 DÜ

252Cf 44.3·10   nötron/s 42.9·10   nötron/s

Geçidin her iki 
yanında 4 DÜ

252Cf 43.0·10   nötron/s 42.2·10   nötron/s

Demiryolu araçları için
Geçit: Genişlik – 6 m, 
yükseklik –  4 m
Seyehat hızı 25 km/sa

Geçidin her iki 
yanında 1 DÜ

252Cf – –

Geçidin her iki 
yanında 2 DÜ

252Cf – –

Geçidin her iki 
yanında 4 DÜ

252Cf 44.0·10   nötron/s 42.9·10   nötron/s

0.1 µSv/sa’ten fazla olmayan doğal çevresel radyasyon 
koşulları altında 1 m yükseklikte korumasız kaynak için 
algılama eşiği (Probability of source detection 80% 
under confidence level Р=0.95)

BDKG-19 BDKG-35 BDRM-05

Motorlu araçlar için
Geçit: Genişlik – 6 m, 
yükseklik – 4 m
Seyahat hızı 10 km/sa

Geçidin her iki 
yanında 1 DÜ

137Сs 1.3 MBq 1.6 MBq 0.34 MBq

Geçidin her iki 
yanında 2 DÜ

137Сs 0.9 MBq 1.1 MBq 0.24 MBq

Geçidin her iki 
yanında 4 DÜ

137Сs – – 0.19 MBq

Demiryolu araçları için
Geçit: Genişlik – 6 m, 
yükseklik –  4 m
Seyehat hızı 25 km/sa

Geçidin her iki 
yanında 1 DÜ

137Сs – – 0.49 MBq

Geçidin her iki 
yanında 2 DÜ

137Сs – – 0.34 MBq

Geçidin her iki 
yanında 4 DÜ

137Сs – – 0.26 MBq

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



AТ6110 Portal Radyasyon Monitörü (hızlı konuşlandırılabilir)

Araç, kargo ve yaya trafiğindeki gama ve 
nötron radyasyonu kaynaklarını tespit eder.

▪ Hızlı konuşlandırma

▪ Yüksek hassasiyet

▪ Radyasyon kaynaklarının doğal ve 
  insan yapımı olarak sınıflandırması

▪ Dahili piller ile 20 saate kadar 
  çalışma süresi

▪ Darbeye karşı dayanıklı koruyucu kasalarda
  depolama ve çalıştırma

▪ Ağır çalışma koşulları

Sistemdeki toplam 
monitör sayısı

8'e kadar

Sürekli çalışma süresi ~ 20 sa

Monitör güç kaynağı
Dahili şarj edilebilir 

pil paketi

Koruma sınıfı IР55

Çerçeveye takılı 
monitörün boyutları ve 
ağırlığı (çalışır 
pozisyonda)

2090x1025x955 mm, 
78 kg

Monitör 
1630x460x190 mm, 45 kg

Çerçeveli kasa (x2) 
ve aksesuarlar

1550x550x465 mm, 65 kg
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Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri



Gama radyasyonu dedektör üniteleri BDRM-05

Sintilatör dedektör Plastik, 1000х100х50 mm

Enerji aralığı 50 keV – 3 MeV

Kaynak radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet

241Am
137Cs
60Co

-160000 cps/(µSv·sa )
-132000 cps/(µSv·sa )
-117000 cps/(µSv·sa )

Nötron radyasyonu dedektör üniteleri BDKN-05

Dedektör Polietilen moderator içinde iki He-3 orantılı sayacı

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV

1 m mesafedeki kaynak radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet

252Cf -1 -220 cps/(nötron·s ·cm )

Kaynak algılama eşiği
0.1 µSv/sa’ten fazla olmayan doğal çevresel 
radyasyon koşulları altında
(Р=0.95 güven seviyesi altında %80 (%50*) 
kaynak algılama olasılığı)

BDRM-05

Algılama Kategorizasyon

%80 olasılık %50 olasılık %80 olasılık %50 olasılık

Motorlu araçlar için
Geçit: Genişlik – 6 m, 
yükseklik – 4 m
Seyahat hızı 10 km/sa

Geçidin her 
iki yanında 

bir
BDRM-05

137Сs 170 kBq 145 kBq 490 kBq 420 kBq

60Co 85 kBq 70 kBq 525 kBq 435 kBq

Kaynak algılama eşiği
(Р=0.95 güven seviyesi altında %90 (%50*) 
kaynak algılama olasılığı)

BDKN-05

%90 olasılık %50 olasılık

Motorlu araçlar için
Geçit: Genişlik – 6 m, 
yükseklik – 4 m
Seyahat hızı 10 km/sa

Geçidin her 
iki yanında 

iki
BDRM-05

252Cf 42.2∙10  nötron/s 41.5∙10  nötron/s

AТ6110 Portal Radyasyon Monitörü (hızlı konuşlandırılabilir)
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Yaya ve Araç Radyasyon Monitörleri

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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АТ110, АТ130 Kalibrasyon Tezgahlı Gama Işınlayıcıları

Doğrulama, kalibrasyon ve test prosedürleri sırasında hava kerması, maruz kalınan doz, ortam 
eşdeğer dozu, kişisel eşdeğer doz birimleri ve bunların ilgili oranlarının çalışma standartlarına ve 
ölçüm cihazlarına çoğaltılması ve aktarılması.

▪ Tipik tasarımlı kolimatörlü ışınlayıcı

▪ Tungsten ve kurşun korumadaki kaynaklar için döner tambur haznesi

▪ Kaynak ve platform pozisyonunun hareketinin yazılım ile kontrolü

▪ Alarm ve kilitleme sistemleri, alan monitörleri

▪ Otomatik kalibrasyon özelliğine sahip kişisel bilgisayar veya operatör paneli ile kontrol

AТ110 AТ130

Gama radyasyon kaynakları, 
maksimum aktivite

137 12Cs:  1.3·10  Bq (35 Ci)

137 13Cs:  9.6·10  Bq (2600 Ci)
.

60 9Cо:  7.2·10  Bq (0.2 Ci)
.

241 10Am:  1.6·10  Bq (0.4 Ci)

Kaynak sayısı 5'e kadar 6'ya kadar

Aralıklar:
.

- Hava kerma hızı
.

- Maruz kalınan doz hızı
.

- Ortam ve kişisel eşdeğer doz hızları

.
.

0.25 µGy/sa – 350 mGy/sa
.

30 µR/sa – 40 R/sa
.

0.30 µSv/sa – 420 mSv/sa
.

.
.

0.36 µGy/sa – 48.6 Gy/sa
.

40 µR/sa – 5540 R/sa
.

0.42 µSv/sa – 58 Sv/sa
.

1. kategori (2. kategori) çalışma 
standardı olarak sertifikasyon için içsel 
bağıl hata

±%2.5 (±%5) hava kerma hızı ve maruz kalınan doz hızı için
.

±4.5% (±7%) ortam ve kişisel eşdeğer doz hızları

Doğrulama ve Kalibrasyon Ekipmanı

Aralık sınırlarının ve hataların gerçek değerleri kalibrasyon ile belirlenir.
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



44

Nötron radyasyon monitörlerinin ve 
dozimetrelerinin kalibrasyon, doğrulama ve test 
edilmeleri sırasında nötron akı yoğunluğu, ortam 
eşdeğer doz hızı ve kişisel eşdeğer doz hızı 
nötron radyasyon birimlerinin çoğaltılması ve 
aktarılması.

АТ140 Nötron Kalibrasyon Tesisi

▪ Yönlendirilmiş ışık huzmesi içinde hızlı ve yavaş nötron alanı

▪ ISO 8529-2'ye göre koruyucu koni kullanan "açık" geometride hızlı nötron alanı

▪ 1 m derinlikte polietilen ve beton koruma içindeki kaynaklar için tambur hazne

▪ Kaynak ve platform pozisyonunun hareketinin yazılım ile kontrolü

▪ Alarm ve kilitleme sistemleri, alan monitörleri

▪ Otomatik kalibrasyon özelliğine sahip kişisel bilgisayar veya operatör paneli ile kontrol

Nötronların kaynağı, 
Nötron akısı piki

238Pu-Be: 
75∙10  nötron/s

.
252Cf: 
85∙10  nötron/s

Kaynak sayısı 3'e kadar

Aralıklar:
.

- Hızlı nötron akı yoğunluğu
.
.

- Yavaş nötron akı yoğunluğu
.
.

- Ortam ve kişisel eşdeğer
  doz hızları

.
.

32.5 – 3.5∙10  
2nötron/(s∙cm )

.
31 – 1.4∙10  

2nötron/(s∙cm )
.

33.5 – 4.0∙10  µSv/sa
.

İçsel bağıl hata:
.

- Nötron akı yoğunluğu
.

- Ortam ve kişisel eşdeğer
  doz hızları

.
.

±%5
.

±%7
.

At130 ve AT140 tesislerinin birleşik kullanımı

Otomatik kalibrasyon tesisleri, radyasyon izleme 
cihazları için yüksek kaliteli metroloji desteği, üst 
düzey radyasyon güvenliği ve dayanıklılık sağlayan 
yeni nesil ekipmanlardır.

At130 ve AT140 
Kontrol alanı 
(Operator odası)

Doğrulama ve Kalibrasyon Ekipmanı

Aralık sınırlarının ve hataların gerçek değerleri kalibrasyon ile belirlenir.
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Doğrulama ve Kalibrasyon Ekipmanı

АТ300, АТ300/1, АТ300/2 X-ışını Kalibrasyon Sistemleri

Hava kerma, ortam, kişisel ve yönlü eşdeğer 
dozların ve X-ışını radyasyonu eşdeğer doz 
hızlarının çalışma standartlarına ve ölçüm 
cihazlarına aktarılması ve depolanması.

AТ300 АТ300/1 АТ300/2

X-ışını ünitesi tipi ISOVOLT Titan E 320 ISOVOLT Titan E 225 ISOVOLT Titan E 160

Anot voltaj aralığı 5 – 320 kV 5 – 225 kV 5 – 160 kV

X-ışını tüpü filtrasyonu <4 mm Be <1 mm Be <1 mm Be

Hava kerma hızı aralığı
(Hava kerma)

-8 -22·10  – 2·10  Gy/s
.

-7(2.8·10  – 20 Gy)

-8 -22·10  – 1.5·10  Gy/s
.

-7(2.5·10  – 15 Gy)

-8 -22·10  – 1.5·10  Gy/s
.

-7(3.5·10  – 15 Gy)

Ortam, kişisel ve
yönlü eşdeğer doz hızı 
(Ortam, kişisel ve
yönlü eşdeğer doz)

-8 -32.7·10  – 3.2·10  Sv/s
.

-7(3.3·10  – 3.2 Sv)

-8 -32.7·10  – 3.2·10  Sv/s
.

-7(3.3·10  – 3.2 Sv)

-8 -35.3·10  – 3.2·10  Sv/s
.

-7(5.2·10  – 3.2 Sv)

1. kategori çalışma standardı 
olarak sertifikasyon için içsel 
bağıl hata

±%3, hava kerma ve hava kerma hızı için

±%5, ortam, kişisel ve yönlü eşdeğer doz ve doz hızları için

Aralık sınırlarının ve hataların gerçek değerleri kalibrasyon ile belirlenir.
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

▪ Metal seramik tüplere sahip yüksek stabiliteli ISOVOLT X-ışını üniteleri
▪ GOST 8.087, ISO 4037, IEC 61267, vb. göre radyasyon standartlarına sahip alan şekillendirici
▪ Filtreler için 11 soketli değiştirilebilir diskler; 3 değiştirilebilir diyafram
▪ 50 mm kalınlığa kadar ek filtreler
▪ Tungsten emniyet sürgüsü, ışını 1000 kat zayıflatır ve 0,1 saniyeden daha kısa çalışma süresine
  sahiptir
▪ Kamera-monitör düzeneği ve spektrometrik birim, radyasyon çıkışının kullanılabilirliğini ve 
  kararlılığını kontrol eder
▪ Radyasyon ışınında 3 eksenli konumlandırma sistemi
▪ Dedektör hizalaması için lazer araçlar
▪ Ölçümler için video gözetim sistemi
▪ Alarm ve kilitleme sistemleri, alan monitörleri
▪ PC ve operatör panellerine dayalı kontrol sistemi



AТ200 Beta Kalibrasyon Tesisi

Absorbe edilen dozlar, yönlü ve kişisel eşdeğer 
dozlar ve beta radyasyonu eşdeğer doz 
hızlarının çalışma standartlarına aktarılması, 
kalibrasyon ve doğrulamaları esnasında 
dokularda soğrulan dozları ölçmek için 
dozimetreler ve beta radyasyonu kişisel 
dozimetreleri.

90 90 85 147▪ Sr+ Y (BIS-50, 22 Gbq), Kr (KAC.D3, 15 GBq) ve Pm (BIP-50, 10 Gbq) beta 
  radyasyonlarının kapalı radyonüklid kaynakları kullanılabilir 
▪ Kaynakların etrafındaki referans alanının kalıbı, yumuşatma filtreleri kullanılarak hareket 
  ettirilebilir ışınlayıcı ünitesi ile değiştirilebilir
▪ Kapaklı ve güvenlik zırhlı kaynak tutucular
▪ Kalibre edilmiş çubuklar ve ortalama ve dijitalleştirme için lazer cihaz
▪ Ölçümler için video gözetim sistemi
▪ Dokudaki beta radyasyonunun soğrulmuş dozunun (soğrulmuş doz hızı) simülasyonu 
  için otomatik bir beta radyasyonu ekstrapolasyon odasının bir parçası olarak kullanılabilir
▪ Ekstrapolasyon odası ve hassas elektrometre kullanılarak 1 fA'dan başlayan iyonizasyon 
  akım değerlerinin ölçülmesi
▪ Tesis kontrolü, kalibrasyon ve hesaplamalar için yazılım
▪ Alarm ve kilitleme sistemi, ölçüm ve kontrol odalarında foton radyasyonu izleme sistemi

Beta radyasyonu soğrulmuş doz hızı aralığı D (0.07)t

(derecelendirilmiş limitler)
310 – 5.5·10  µGy/s

Kaynak konumlandırma hatası 0.1 mm

Ölçüm geometrisinde ışınlayıcı ünitenin 
hareket aralığı:

"Dozimetreler"
100 –1000 mm

“Kamera"

Beta radyasyonu soğrulmuş doz hızı için içsel hata ±%5

Işınlayıcı çıkış penceresinin çapı 55 mm

Radyasyon ışını ekseninin yüksekliği 1300 mm

Doğrulama ve Kalibrasyon Ekipmanı

Aralık sınırlarının ve hataların gerçek değerleri kalibrasyon ile belirlenir.
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Dedektör ünitelerinin teknik özellikleri için
bkz. Sayfa 47-51 ve sayfa 11-13 
(АТ1117M Radyasyon monitörü
setindeki dedektör üniteleri)

Çok çeşitli dedektör üniteleri:

- X-ışını, gama, alfa, beta ve nötron radyasyonu 
  için

- Dozimetrik, spektrometrik ve radyometrik tip

- -40'tan + 70°С’ye çalışma sıcaklıkları

- USB/RS232/RS485/Bluetooth arayüzleri

- Daha fazla uzman yazılım destekli işleme için tüm
  ölçüm verilerini PC'ye aktarabilme özelliği

BDKG-01

 Kara, uçak ve deniz uygulamaları için robot cihazların bir parçası
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BDKG-24

BDKG-24

BDKG-24

BDKG-35

CERN'in izniyle CERN'in izniyle

BDKG-11М

Akıllı Dedektör Üniteleri ve Ölçüm Cihazları 
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Dozimetrik Gama Radyasyonu Dedektör Üniteleri

Dedektör Ünitesi BDKG-04 BDKG-24 BDKG-25 BDKG-30

Sintilatör dedektör
Plastik 

doku-eşdeğeri, 
Ø30х15 mm

Plastik 
doku-eşdeğeri,

Ø50х40 mm

Plastik 
sintilatör, 

Ø10x5 mm

Plastik 
doku-eşdeğeri,

Ø50х40 mm

Enerji aralığı 15 keV – 10 MeV 25 keV – 10 MeV 60 keV – 3 MeV 50 keV – 10 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı

50 nSv/sa –  
10 Sv/sa

30 nSv/sa –
 1 Sv/sa – –

Hava kerma hızı ölçüm 
aralığı – –

0.1 µGy/sa – 
1 Gy/sa

30 nGy/sa –
1 Gy/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı ±%20 ±%20 ±%20 ±%20

Gama 
radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

.
241Am
137Cs
60Co

.
370
70
40

.
3200
530
270

-1cps/(µGy·sa )
75
3.5
2

-1cps/(µGy·sa )
2800
600
290

662 keV’e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs) 

±%25
(15 - 3 )keV  MeV

±%40 
( - 10 MeV)3  

±%25 
(25 keV - 3 MeV)

±%40 
( - 10 MeV)3  

±%35

±%25 
(50 keV - 3 MeV)

±%50 
( - 10 MeV)3  

Koruma sınıfı IР64 IР64 IР57 IР64

Arayüz RS 232 RS 232 RS 485 RS 232

Çalışma sıcaklık aralığı -50...+50°С -50...+50°С -40...+50°С -50...+50°С

Ebatlar, ağırlık Ø60х200 mm,
0.46 kg

Ø60х205 mm,
0.5 kg

Ø60х210 mm,
0.6 kg

Ø60х207 mm,
0.6 kg

Görsel

Dedektör Ünitesi BDKG-32 BDKG-35 BDKG-36 BDKG-38

Sintilatör dedektör
Plastik 

doku-eşdeğeri,
Ø70х80 mm

Plastik,
Ø70х150 mm

Plastik 
doku-eşdeğeri,

Ø89х89 mm

Plastik 
doku-eşdeğeri,

Ø89х89 mm

Enerji aralığı 40 keV – 10 MeV 20 keV – 10 MeV 40 keV – 10 MeV 40 keV – 10 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı

30 nSv/sa –
 500 mSv/sa Sayım hızı

gösterge
aralığı:

5 -10 – 1.5·10  s

30 nSv/sa –
200 mSv/sa

–

Hava kerma hızı ölçüm 
aralığı – –

30 nGy/sa –
 200 mGy/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı ±%20 ±%10 ±%10

Gama 
radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

.
241Am
137Cs
60Co

.
8300
1660
850

.
11500
3300
1700

.
10500
2600
1450

-1cps/(µGy·sa )
12800
3000
1600

662 keV’e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs) 

±%25(40keV-3MeV)
±%40 MeV(3-10 )

–
± 0 60%3 (40-  keV)

±%15(60keV-3MeV)
±%20 3-10MeV)(

± 0 40-60keV)%3 (
±%15(60keV-3MeV)

±%20 MeV)(3-10

Koruma sınıfı IР64 IР64 IР64 IР64

Arayüz RS 232 RS 232 RS 232 RS 232

Çalışma sıcaklık aralığı -50...+50°С -40...+50°С -50...+50°С -50...+50°С

Ebatlar, ağırlık Ø80х245 mm, 
0.78 kg

Ø80х320 mm,
1.2 kg

Ø93х250 mm, 
1.2 kg

Ø93х250 mm, 
1.2 kg

Görsel

Akıllı Dedektör Üniteleri ve Ölçüm Cihazları 

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Akıllı Dedektör Üniteleri ve Ölçüm Cihazları 
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Dozimetrik Gama Radyasyonu Dedektör Üniteleri

Dedektör Ünitesi BDKG-22 BDKG-23/1 BDKG-23

Dedektör
Geiger-Müller sayacı 

tüpü
İki Geiger-Müller sayacı 

tüpü
İki Geiger-Müller sayacı 

tüpü

Enerji aralığı 60 keV – 3 MeV 60 keV – 3 MeV 60 keV – 3 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı

0.1 µSv/sa – 
10 Sv/sa

0.1 µSv/sa – 
100 Sv/sa

–

Hava kerma hızı ölçüm 
aralığı – –

0.1 µGy/sa – 
100 Gy/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı ±%20 ±%20 ±%20

Gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

.
241Am
137Cs
60Co

.
4
4
4

.
4
4
4

-1cps/(µGy·sa )
4.6
4.6
4.6

662 keV’e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs) 

-25...+%35 -25...+%35 -25...+%35

Koruma sınıfı IР67 IР67 IР67

Arayüz RS 422 / RS 485 RS 422 / RS 485 RS 422 / RS 485

Çalışma sıcaklık aralığı -40...+70°С -40...+70°С -40...+70°С

Ebatlar, ağırlık Ø60x255 mm, 0.5 kg Ø60x255 mm, 0.55 kg Ø60x255 mm, 0.55 kg

Görsel

Dedektör Ünitesi BDKG-204 BDKG-224 BDKG-230

Sintilatör dedektör  Plastik doku-eşdeğeri, 
Ø30х15 mm

 Plastik doku-eşdeğeri, 
Ø50х40 mm

 Plastik doku-eşdeğeri, 
Ø50х40 mm

Enerji aralığı 20 keV – 10 MeV 40 keV – 10 MeV 50 keV – 10 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı 50 nSv/sa – 10 Sv/sa 30 nSv/sa – 1 Sv/sa –

Hava kerma hızı ölçüm 
aralığı – – 30 nGy/sa – 1 Gy/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı ±%20 ±%15 ±%15

Gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

.
241Am
137Cs
60Co

.
370
70
40

.
3200
530
270

-1cps/(µGy·sa )
2800
600
290

662 keV’e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs) 

-%45...+%35(  -  keV20 60 )
±%25 (60 keV - MeV) 3 

±%50  10 MeV (3 -  )

±%25(40 keV - 3 MeV)
±%50  10 MeV (3 -  )

±%25 (50 keV - 3 MeV)
±%50 ( - 10 MeV) 3  

Koruma sınıfı IР67 IР66 / IР67 IР66 / IР67

Arayüz RS 485 RS 485 / RS 422 RS 485 / RS 422

Çalışma sıcaklık aralığı -40...+60°С -40...+55°С -40...+55°С

Ebatlar, ağırlık Ø60х210 mm, 0.55 kg Ø60х250 mm, 0.6 kg Ø60х250 mm, 0.6 kg

Görsel

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Dedektör Ünitesi BDKG-05М BDKG-11М BDKG-19М
Sintilatör dedektör NaI(Tl), Ø40х40 mm NaI(Tl), Ø63х63 mm NaI(Tl), Ø63х160 mm

Enerji aralığı 20 keV – 3 MeV 20 keV – 3 MeV 20 keV – 3 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm 
aralığı

30 nSv/sa – 
300 µSv/sa

30 nSv/sa – 
150 µSv/sa 

30 nSv/sa - 
50 µSv/sa 

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı ±%20 ±%20 ±%20

Gama radyasyonuna karşı 
tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

241Am
137Cs
60Co

5400
800
420

13500
2200
1200

37000
6000
2500

662 keV’e göre enerji bağımlılığı 
137( Cs) 

±%15
(50 keV – 3 MeV)

±%15
(50 keV – 3 MeV)

±%15
(50 keV – 3 MeV)

662 keV’de tipik enerji 
137çözünürlüğü ( Cs)

%7.5 %7.5 %8

Koruma sınıfı IР54 IР54 IР54

Arayüz USB/RS 232/RS 485/Bluetooth (Arayüz adaptörü)

Çalışma sıcaklık aralığı -20...+50°С -20...+50°С -20...+50°С

Ebatlar, ağırlık Ø60х300 mm,  0.9 kg Ø78х320 mm,  1.7 kg Ø78х350 mm,  3 kg

Görsel

Dedektör Ünitesi BDKG-201М BDKG-203М BDKG-205М BDKG-211М BDKG-219М

Sintilatör dedektör
 NaI(Tl),

Ø25х16 mm
NaI(Tl),

Ø25х40 mm
NaI(Tl),

Ø40х40 mm
NaI(Tl), 

Ø63х63 mm
NaI(Tl),

Ø63х160 mm

Enerji aralığı
20 keV – 
3 MeV

20 keV – 
3 MeV

20 keV – 
3 MeV

20 keV – 
3 MeV

20 keV – 
3 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı 
ölçüm aralığı

50 nSv/sa – 
1 mSv/sa

30 nSv/sa – 
500 µSv/sa

30 nSv/sa – 
300 µSv/sa

30 nSv/sa – 
120 µSv/sa

30 nSv/sa – 
50 µSv/sa

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı ±%20 ±%20 ±%20 ±%20 ±%20

Gama radyasyonuna 
karşı tipik hassasiyet, 

-1cps/(µSv·sa )

241Am
137Cs
60Co

1400
165
80

3600
400
190

5400 
800
420

13900
2450
1300

37000
6000
2500

662 keV’e göre enerji 
137bağımlılığı ( Cs) 

±%15
(50 keV - 3 MeV)

±%15
(50 keV - 3 MeV)

±%15
(50 keV - 3 MeV)

±%15
(50 keV - 3 MeV)

±%15
(50 keV - 3 MeV)

662 keV’de tipik enerji 
137çözünürlüğü ( Cs)

%8.5 %8 %7.5 %7.5 %8

Koruma sınıfı
IР68 IР68 IР68 IР68 IР68

(50 m'ye kadar derinliklerde tatlı su ölçümü.
5 atm veya 0,6 MPa'ya kadar hidrostatik basıncı tutar.)

Arayüz USB / RS 232 / RS 485 / Bluetooth (Arayüz adaptörü)

Çalışma sıcaklık aralığı -35...+55°С -35...+55°С -35...+55°С -35...+55°С -35...+55°С

Ebatlar, ağırlık
Ø63х313 mm, 

1 kg
Ø63х333 mm, 

1 kg
Ø63х333 mm, 

1 kg
Ø90х350 mm, 

2 kg
Ø90х430 mm, 

3.3 kg

Görsel

Akıllı Dedektör Üniteleri ve Ölçüm Cihazları 

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Dozimetrik Gama Radyasyonu Dedektör Üniteleri

Son derece geniş bir aralıkta ve zorlu çalışma koşulları altında sürekli radyasyonun ortam eşdeğer doz 
hızı ve puls X-ışını ve gama radyasyonunun ortalama doz hızlarının ölçülmesi.

BDKG-37

IU-37/1

BDKG-37

IU-37

Ölçüm Cihazı UDKG-37 UDKG-37/1

Bileşenler
BDKG-37 Dedektör Ünitesi

IU-37 Arayüz Ünitesi IU-37/1 Arayüz Ünitesi

Dedektör
Silikon yarı iletken dedektör;
Geiger-Müller sayacı tüpü

Enerji aralığı 50 keV – 10 MeV

Ḣ*(10) ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı 1 µSv/sa – 5000 Sv/sa

Ḣ*(10) ortam eşdeğer doz hızı içsel bağıl 
ölçüm hata sınırı 

±%25  *(10)≤10 µSv/sa için, Ḣ
±%15  *(10)>10 µSv/sa için, Ḣ

Ortalama puls radyasyon doz hızı ölçüm 
aralığı

80 µSv/s – 0.3 Sv/s
(20 cps'den az olmayan puls tekrarlama oranı, 

1 μs'den az olmayan süre)

Puls radyasyon ortalama doz hızı içsel bağıl 
ölçüm hata sınırı

±%25

137Cs gama radyasyonuna karşı tipik 
hassasiyet 

-10.15 cps/ µSv·sa  *(10)≤0.2 Sv/sa için( ), Ḣ
-158 mV/ Sv·sa  *(10)>0.2 Sv/sa için( ), Ḣ

137662 keV’e göre enerji bağımlılığı ( Cs) ±%30

10 kat doz hızı değişikliğine yanıt süresi ≤10 s  *(10)>10 µSv/sa için, Ḣ

Doz dayanım limiti ≥50000 Sv

Koruma sınıfı
BDKG-37 IР68 (400 kPa'ya kadar statik hidrolik basınca 

dayanıklılık; 40 m derinliğe kadar suya daldırma)

IU-37 IР65

Arayüz RS 485 RS 232

Çalışma saıcaklık aralığı -40...+60°С

Ebatlar, ağırlık
BDKG-37 Ø30х130 mm, 0.25 kg

IU-37 170х80х55 mm, 0.3 kg

Görsel

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Dedektör Ünitesi BDKN-01 BDKN-02 BDKN-03 BDKN-04

Dedektör: Polietilen moderatör içinde 
He-3 orantılı sayacı Bir He-3 counter Bir He-3 counter

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV 0.025 eV – 14 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı 0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa
[Pu-Be kaynağı]

0.1 µSv/sa – 10 mSv/sa

Pu-Be radyasyonuna karşı tipik hassasiyet, 
(Doz hızı ölçüm modunda)

-10.355 cps/(µSv·sa )
-10.355 cps/(µSv·sa )

Akı yoğunluğu ölçüm aralığı 4 -1 -20.1 - 10  nötrons·s ·cm 4 -1 -20.1 - 10  nötrons·s ·cm

Pu-Be radyasyonuna karşı tipik hassasiyet, 
(Akı yoğunluğu ölçüm modunda)

-1 -20.5 cps/(nötrons·s ·cm )
-1 -20.5 cps/(nötrons·s ·cm )

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı doz hızı
akı yoğunluğu

±%35
±%20

±%20
±%35

Koruma sınıfı IР64 IР64

Arayüz RS 232 RS 485 RS 232 RS 485

Çalışma sıcaklık aralığı -40...+50°С -40...+50°С

Ebatlar, ağırlık Ø90х260 mm, 2 kg 316х220х265 mm, 8 kg

Görsel

Dedektör Ünitesi BDKN-05 BDKN-06

Dedektör: Polietilen moderatör içinde 
He-3 orantılı sayacı İki He-3 sayacı Bir He-3 sayacı

Enerji aralığı 0.025 eV – 14 MeV 0.025 eV – 16 MeV

Ortam eşdeğer doz hızı ölçüm aralığı – 0.1 µSv/sa – 30 mSv/sa

Pu-Be radyasyonuna karşı tipik hassasiyet, 
(Doz hızı ölçüm modunda)

– -10.7 cps/(µSv·sa )

Akı yoğunluğu ölçüm aralığı 3 -1 -20.1 – 2·10  nötrons·s ·cm –

Pu-Be radyasyonuna karşı tipik hassasiyet, 
(Akı yoğunluğu ölçüm modunda)

-1 -210 cps/(nötrons·s ·cm ) -1 -21 cps/(nötrons·s ·cm )

İçsel bağıl ölçüm hata sınırı doz hızı
akı yoğunluğu

–
±%20

±%20
–

Koruma sınıfı IР54 IР64
Arayüz RS 232 RS 232

Çalışma sıcaklık aralığı -20...+50°С -30...+50°С

Ebatlar, ağırlık 105х115х380 mm, 3.5 kg 
550х254х254 mm, 10 kg

(tripodsuz)

Görsel

Akıllı Dedektör Üniteleri ve Ölçüm Cihazları 

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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