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описание

 ● The SPIR DETECT системата се конфигурира за:
 ○ мобилно радиационно наблюдение
 ○ временно разположено радиационно наблюдение
 ○ постоянно или фиксирано инсталирано наблюдение
 ● подвижен HDS-100GN за търсене и наблюдение
 ● Централен софтуер за управление
 ● Версии:
 ○ SPIR DETECT-SA: захранван от мрежата/ Bluetooth ® 

връзка
 ○ SPIR DETECT-NET: захранван от мрежата/ WiFi, Ethernet, 

RS485 връзки/ с или без база
 ○ SPIR DETECT-MOB: захранван с батерии/ Bluetooth ®, 

WiFi, радиомодем / GPS опция

ядрени характеристики

 ● детектори: 
 ○ сцинтилационен CsI (Tl) за ниска гама активност

    Чувствителност: 1400 cps на µSv/h (137Cs)

 ○ висока гама активност: силициев диод
 ○ неутрони LiI (Eu)
 ● енергиен диапазон: 
 ○ 30 keV до 3 MeV (гама) 
 ○ 0.025 eV до 15 MeV (неутрони)
 ● обхват на измерване и идентификация (гама): 
 ○ 0.01 µSv/h до 100 µSv/h (1 µrem/h до 10 mrem/h)
 ● разширен обхват на гама:
 ○ продължително: 0.1 mSv/h до 10 mSv/h, 10 mrem/h до        

1 rem/h,
 ○ Временно: до 10 Sv/h (1000 rem/h) 

функЦионални характеристики

 ● три режима на работа: откриване, търсене и интеграция
 ● три профила на потребителя: рутинен, експерт, 

персонализиран
 ● настройващ се алармен праг за предупреждение за 

мощността на дозата и/или степента на увеличение на 
сигма ниво

 ● аларма за безопасност
 ● исторически запис за повече от 1000 събития/ 

измервания и 60 спектри
 ● проектиран да отговаря/надвишава ANSI 42-33, тип I & II и 

стандартите на Маае

електрически и Механични 
характеристики

 ● Захранване: 85 до 264 VAC
 ● размери (SA версия):
 ○ Височина : 145 cm
 ○ диаметър на корпуса : 11 cm
 ○ диаметър на стойката: 33 cm 
 ○ тегло (SA версия) : 10 kg
 ○ Баластно тегло: 5 kg

характеристики на околната среда

 ● температурен диапазон: -20°C до 50°C
 ● Влажност: < 90% при 42°C
 ● устойчив на електромагнитни влияния, вибрации и удар
 ● Защита от вода: IP54
 ● CE одобрен

аксесоари

 ● HDSMASS и SMI софтуер
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