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ОПИСаНИЕ

 ● Един от четири детектиращи стълба, включително всеки 
2 или 4 литра NaI(Tl) гама детектор и 1 или 2 средни He3 
или BF3 неутронни детектора

 ● Тристранна оловна екранировка
 ● Всеки гама детектор е свързан с бърз цифров 

спектрометър
 ● Стандартен или панелен PC със SPIR-IDENT сървърен 

софтуер, портален и експертен режим на интерфейса
 ● Включва SIA идентификационен алгоритъм, проектиран 

за предизвикателни ситуации, свързани с националната 
сигурност

 ● Опция за дистанционно управление на камери
 ● Със или без сигнал за заетост

фуНкцИИ

 ● 0,5 секундно продължително придобиване на 
елементарни спектри и стабилизиране (без източник)

 ● Броене и калкулация на мощност на дозата, измерване 
според зададен праг на аларма

 ● Самозадействащо се натрупване на спектър при аларма
 ● Идентификация в реално време на канал и групи канали
 ● Записване на автоматични резултати и снимки на всеки 

0,5 секунди по време на аларми
 ● Плъзгащ спектрален анализ между режими на заетост за 

измерване на фон
 ● ръчен статичен режим за потвърждаване на 

идентификация 

ПрОИЗВОДИТЕлНОСТИ

 ● Изотопен списък:   
според ANSI N42-38, IEC и стандартите на МааЕ,  
промишлени, специални ядрени материали, медицински 
и NORM радионуклиди

 ● Гама откриване и възможност за идентификация:  
 ○ според конфигурацията, предназначен да надвишава 

ANSI N42-38 за пешеходци в динамичен режим
 ○ включва специална обработка за екранирани или 

маскирани изотопи като например специални ядрени 
материали, маскирани от медицински или NORMs

 ● Откриване на неутрони: 
 ○ според конфигурацията, проектиран да надвишава  

ANSI N42-38 / МааЕ препоръка за пешеходци в 
динамичен режим

кОМИНИкацИЯ 

 ● Ethernet (мрежова) връзка

раЗМЕрИ

 ● Тяло: 148 x 50,2 x 22,2 см
 ● База: Ø 32 см
 ● Тегло: 62 кг

Expert interface display

Portal interface display

Graphic «waterfall» display


