EGYÉNI VÉDELEM ESZKÖZEI

DMC 2000GN
Elektronikus személyi doziméter
A DMC 2000GN
egy különleges neutron
detektáló technológián alapszik, amely egy
nagyméretű diódával működik.
A lassú, valamint a közepes és nagy energiájú
neutronok teljes energia tartományának
lefedése nagy érzékenységgel és hatékony
gamma elnyomás mellett történik. (6MeV-ig
tesztelve)

Főbb jellemzők
A DMC 2000GN gamma és neutron detektor a
kijelzőjén megjeleníti a dózist, a dózisteljesítményt és
programozható riasztási szintekkel rendelkezik.










Könnyű és vízálló, felhasználóbarát doziméter
A teljes neutron energia tartományt lefedi
Hatékony gamma elnyomás a neutron
csatornákon
Hang és fényjelzések riasztáskor
Önálló eszközként (autonóm üzemmódban) vagy
egy rendszer részeként is használható
Elhaladás közbeni, (vezeték nélküli) adatcsere
Kompatibilis a DMC 2000S doziméter olvasóival
és szoftvereivel
Nagy belső memória a hisztogram (esemény
napló) tárolására
Az öndiagnosztika folyamatosan ellenőrzi az
elemet, a detektorokat, és a paramétereket

A DMC 2000GN gamma detektálási képessége
megegyezik a jól bevált DMC 2000S
doziméterével, így lehetővé teszi a gamma dózis
mérését az 50 keV ÷ 6 MeV tartományban, a
dózisteljesítmény méréstartománya pedig a
természetes háttérnél több, mint 10 Sv/h.
Az elhaladás közbeni adatcsere lehetősége
egyedülálló rugalmasságot biztosít. A mozgás
közbeni leolvasás lehetővé teszi a zónánkénti
dózismenedzselést, valamint az állomány
pillanatnyi tartózkodási helyének lekövetését is.

Kapcsolódó termékek
A Mirion Technologies széles skáláját kínálja az olyan
termékeknek, amelyeket a DMC 2000GN doziméterrel
együtt használva egy integrált dozimetriás rendszert lehet
létrehozni:


LDM 320D & LDM 320W USB doziméter olvasók



LDM 2000 doziméter leolvasó, elhaladás közbeni



DOSISERV centralizált dozimetria és hozzáférés

adatcserével
szabályozás


DOSIMASS doziméter konfiguráló szoftver



DOSICARE egészségügyi területre tervezett szoftver



DOSIFAST elsődleges beavatkozók számára
tervezett szoftver



IRD 2000 doziméter kalibráló berendezés

health physics
A Mirion Technologies Division
Featuring:

Környezeti feltételek

Műszaki jellemzők




Megfelel az IEC 61526 Ed2 előírásainak a gamma és



Hőmérsékleti tartomány: -10°C ÷ 50°C

neutron detektálás vonatkozásában



Páratartalom: 42°C hőmérsékleten < 90 %

Kijelzett mértékegységek: mSv, µSv vagy mrem



Tárolás: -30°C ÷ 71°C



IP67 védettségű eszköz, ütés-, vibráció-, és vízálló

Neutron mérés:


Dózis kijelzése: 1 μSv ÷ 10 Sv (0.1 mrem ÷ 1000 rem)



Dózisteljesítmény kijelzése: 0.1 mSv/h ÷ 10 Sv/h



Mérési tartomány: 1 μSv/h ÷ 10 Sv/h



Energia tartomány: 0.025 eV ÷ 15 MeV

Gamma mérés:


Dózis kijelzése: 1 μSv ÷ 10 Sv (0.1 mrem ÷ 1000 rem)



Dózisteljesítmény kijelzése: 10 μSv/h ÷ 10 Sv/h

Neutron dózis kijelzése

(1 mrem/h ÷ 1000 rem/h) vagy opcionálisan 1 μSv/h ÷ 10
Sv/h


Mérési tartomány: 0.1 µSv/h ÷ 10 Sv/h

Energia tartomány:


Neutron dózisteljesítmény kijelzése

50 keV to 6 MeV

Linearitás:


<± 20 % maximum 1 Sv/h (100 rem/h)



<± 30 % maximum 10 Sv/h (1000 rem/h)

Pontosság:


<± 10 % (137Cs, ~ 25 mSv/h beleértve ± 5 %
bizonytalanságot K=2)

Elektromos jellemzők


Szabvány CR2450 típusú LiMnO2 elemmel üzemeltethető



Az elem élettartalma 9 hónap normál használat esetén
(átlag napi 8 óra mérés)

Mechanikus jellemzők


Méretek: 87 mm x 48 mm x 31 mm csiptetővel



Méretek: 87 mm x 48 mm x 31 mm csiptető nélkül



Tömeg (elemmel): 80 gramm

A hisztogram lehetővé teszi egy esemény részletes
rekonstruálását. A sugárvédelmi szakember elemezheti az
esemény környezetében rögzített adatokat.

Hisztogram (esemény naplózás)
A hisztogram a készülék „nem felejtő memóriájába” kerül



rögzítésre (EEPROM)
A mért dózis 3800 lépésben tárolható, a felhasználó által



megadott felbontásban (10 másodperc, 1 perc, 10 perc, 1
Hátsó nézet csiptetővel

óra vagy 24 óra)
Az esemény naplónak köszönhetően a riasztási



események, meghibásodások, változtatások is
rögzítésre kerülnek, és később a kiválasztott idő
periódusban megjeleníthetők.
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