
 

 

   EPR 7012پایشگر دستی مدل

 

 EPR7012رود. این پایشگر از دو بخش قرائتگر می به کارپرتابل  به صورتمحیط پایشگر دستی برای دزیمتری پرتوهای گاما و ایکس 

محدوده دزیمتری پروب  تشکیل شده است. 7011GXPو پروب 
h

Sv 1/0  تا
h

mSv10  و در گستره انرژیeVM 3- eVk 80 باشد.می 

 اهمیت و کاربرد محصول-1

 گیری تغییرات میزان آلودگی ناشی از پرتوهای گاما و ایکس جهت پایش مناطق آلوده بسیاراستفاده از پایشگرهای دستی جهت اندازه 

 شوند، عبارتند از:مورد توجه قرار گرفته است. بر خی از مراکز مهمی که در استفاده از این محصول منتفع می

 بهداشت صنایع معدن، فوالد و ... -کاربرد در بخش ایمنی 

 های ابزار دقیق پرتویی مورد استفاده در صنایع معدن، فوالد، نفت، گاز، پتروشیمی و ...کاربرد در بخش 

 های رادیواکتیو مواد و تجهیزات ورودی و خروجی در صنایع معدن و فوالدکنترل آلودگی 

 ای کشور ها و مراکز هستهنیروگاه 

 سازمان پدافند غیر عامل 

 های جنگ نوین نیروهای مسلحبخش 

 سازمان انرژی اتمی 

 های محیطیهای پایش آلودگیتیم 

 ایتههای هسهای تامین مواد اولیه نیروگاهکارخانه 

 مراکز صنعتی 

 و بازرسی رادیوگرافی 

 بیمارستانهای مجهز به امکانات پرتو درمانی 

 ایمراکز پزشکی هسته 

 خدمات ایمنی و حفاظت پرتوی به پرتوکاران شاغل در صنایع مختلف 

  های خاص محصول  و ویژگی ستاوردهاد-2

ها با های آنمشخصات و ویژگی ساخته شده است که عمدتاًهای مختلفی تاکنون دزیمترهای مختلفی در داخل کشور و با قابلیت

را از سایر دزیمترها، متمایز ساخته است، عبارتند  GXP7011و  EPR7012های زیادی دارند. برخی از مشخصاتی که یکدیگر تفاوت

 از:

 

 

 

 



 

 

  پروبGXP7011  که شامل آشکارسازGM  برای دزیمتری است، از قرائتگرEPR7012  شود ویژگی باعث میجدا است. این

 که بتوان دزیمتری سطوحی که براحتی قابل دسترس نیستند، را انجام داد.

  با توجه به اینکه پروبGXP7011 زیمتری داخل آب تا عمق مناسب از سطح دریا را دباشد، لذا بوسیله آن ضد آب می

 انجام داد.توان می

 گیری شده در مقادیر اندازهEPR7012 ،توان مقادیر باشد. به این شکل که میسازی در حافظه داخلی دستگاه میقابل ذخیره

 شود، ذخیره نمود.دز را همراه با تاریخ و ساعت در پریودهای زمانی که توسط کاربر تعیین می

  باشد.نرم افزاری قابل تغییر و تنظیم مجدد می به صورتپارامترهای کالیبراسیون دستگاه 

 کند. به این شکل که در دزهای پایین جهت هوشمند تغییر می به صورته به میزان آلودگی محیط، زمان پاسخ دستگاه با توج

گیری گیری افزایش یافته و در دزهای باال جهت رسیدن به پاسخ مناسب، دستگاه زمان اندازهافزایش دقت دزیمتری، زمان اندازه

 دهد.را کاهش می

 مشخصات فنی  -3

  به شرح زیر است: GXP7011و  EPR7012مشخصات فنی 

 مشخصات دزیمتری -3-1

 گیری: گاما و ایکستابش مورد اندازه 

 از  گیری آهنگ دز:محدوده اندازه
h

Sv 1/0  تا
h

mSv10 

 گیری دز تجمعی:  محدوده اندازهSv1/0  تاmSv10 

  :محدوده انرژیMeV 3- keV 80 

  آشکارساز: دو آشکارسازGM  محدوده دز کم و زیاد. 2برای با جبران انرژی داخلی 

  :واحدهای نمایش آهنگ دزSv/h, Gy/h, Rad/h, R/h  

  :واحدهای نمایش دز تجمعیSv, Gy, Rad, R 

 دزیمتری  گسترهدر  ±10% گیری: دقت اندازه 

  :در دمای    چشمهبرای  ±5% دقت کالیبراسیون°C 20+ 

  :نسبت به محورهای عمودی و افقی ± 180° محدودهدر  ±20% پاسخ به زاویه ورودی 

  زمان پاسخ(Response Time): 

 در بازه uSv/h 1/0  الیuSv/h  1 : ثانیه 20کمتر از 

 در بازه uSv/h 1  الیmSv/h 10: ثانیه  10کمتر از 

  باالیmSv/h 10 : ثانیه 2کمتر از 

 

 



 

 

 عمومی مشخصات -3-2

 زمان آماده به کار شدن: حداکثر یك دقیقه 

  صفحه نمایش دارایBacklight  .است 

 قرائت از آخرین آهنگ دز محیط را در حافظه  255دقیقه(  99تا  1های زمانی تعیین شده توسط کاربر )از دستگاه در بازه

 نماید.ذخیره می

 اه امکان نمایش اطالعات حافظه روی صفحه نمایش دستگ 

  ارسال اطالعات حافظه بهPC  از طریق پروتکلRS232  

  امکان انتخاب سطح اخطار آهنگ دز و یا دز تجمعی توسط کاربر 

  امکان انتخاب فعال یا غیرفعال بودن اخطارها توسط کاربر 

 گیری توسط کاربر امکان انتخاب واحد اندازه 

 شودصفحه نمایش در برابر تابش خورشید کدر نمی 

  اعالم اخطار در صورت افزایش دز بیشتر از حد هشدار قابل تعریف 

 .امکان عملکرد اتفاقی کلیدها وجود ندارد 

 ها جدا است تا در صورت لزوم برای تعویض باتری نیازی به باز شدن کل دستگاه محفظه باتری دستگاه از سایر قسمت

 نباشد.

  قابل حمل بوسیله دست و حمایل 

  دستگاه با وارد کردن پسوردتغییر تنظیمات 

 

 محیطی و فیزیکی  شخصاتم-3-3

  ا ت -20دمای کار از°C 60 + 

 ا ت -30هداری از گدمای ن°C 70 + 

  :95تا % 0مقاومت در برابر رطوبت  

  برای  ایقطرهمقاوم در برابر نفوذ آب به صورتEPR7012  وری برای غوطه به صورتوGXP7011  

 مقاوم در برابر لرزه 

  در شن و گرد و غبارمقاوم 

 مقاوم در برابر ضربه 

 زارهای نمكمقاوم در برابر پوسیدگی در محیط 

  مکانیکی و حرارتی شوکمقاوم در برابر 

  مقاوم در برابرEMI/RFI  مقاوم در برابر وEMP 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 mm 196ارتفاع  و mm 48 ای با قطر استوانه :GXP7011ابعاد و  EPR7012:mm  161 × 27 × 74ابعاد 

 گرم GXP7011: 490وزن و  گرم EPR7012: 470وزن 

 


