
Radiation. Safety.

Health Physics Division

DMC 3000

Mirion Technologies осигурява пълна гама от 
хардуерни и софтуерни продукти насочени към 
радиационната защита на персонал, с цел да 
покрие изискванията на ядрената индустрия. 
Покривайки широк диапазон от рентгеново и 
гама лъчение, нашият DMC3000 електронен 
дозиметър представя над 25 годишен опит с 
електронни дозиметри, които продължават 
да се усъвършенстват чрез обратна връзка с 
нашите клиенти.
Изключителният, висококонтрастен LCD екран 
с подсветка показва ясно на носещите го 
информация за амбиентна еквивалентна доза 
и мощност на дозата. По–важно, използват 
се множество методи (аудио, визуален и 
осезателен) за предупреждение на носещия 
при необходимост.
Най–хубавото от всичко е, че DMC3000 
осигурява цялата тази защита за повече от 
2500 часа при продължителна употреба с една 
батерия размер ААА.
Накрая, Mirion Technologies, осигурява на 
потребителите инструменти за калибровка, 
контрол на достъпа и наблюдение от 
разстояние.

ОБЗОР

• Силна аларма, 85dB(А) обичайни,  
(> 90 dB (пикови)

• Вибрираща аларма
• Добре видим екран с подсветка
• Допълнителни модули за измерване на 

бета, неутронно лъчение и телеметрия
• Възможност за осъвременяване на 

фърмуера в заводски условия
• Опростено управление с два бутона
• Разширени аларми за мощност на дозата
• Двойна аларма с ярки светодиоди
• Отличен енергиен отклик за рентгеново и 

гама лъчение
• Покрива и надвишава изискванията на 

приложимите IEC и ANSI стандарти
• Проектиран за здравина и издръжливост

DMC3000 предлага разширен протокол за 
комуникация с допълнителни възможности, 
включително съвместимост с предходните 
продукти на Mirion Technologies за контрол на 
достъпа, турникети и телеметрия.
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ФИЗИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Покрива изискванията на IEC 61526 Ed.3, ANSI 42.20(*)

(*) изотропност за 241Am и 137Cs с ъгъл ±75º
• Измерване и показване

- За рентгеново и гама лъчение в енергиен диапазон:  
15 keV до 7 MeV
- Енергийна зависимост по-добра от ±20% (обичайно 
±10%) от 16keV до 7MeV

• Точност за Hp(10)
- ≤±5%* (137Cs, ~24mSv/h)
- ≤±10%* (241Am, ~23mSv/h)
- ≤±10%** рентгеново лъчение 16 keV
 (* без ±5% разширена неопределеност к=2);
 (** без ±9% разширена неопределеност к=2)

• Показвани единици: mSv, µSv, или mrem
• Показания за доза: 1 µSv до 10 Sv
• Показания за мощност на дозата: 10 µSv/h до 10 Sv/h 
или 1 µSv/h до 10 Sv/h (опция)
• Измервателен обхват: 1 µSv до 10 Sv и 0.1 µSv/h до  
20 Sv/h
• Предупреждение за насищане над 10Sv или 10Sv/h
• Линейност на мощността на дозата Hp(10)
     - <±20% до 10 Sv/h

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Стандартна ААА (LR03) 1.5V алкална батерия
• Живот на батерията 9 календарни месеца (8 часа на ден, 5 

дни в седмицата, без прекомерни аларми*)
• Живот на батерияте 2500 часа в непрекъснат режим на 

работа, без прекомерни аларми* 
*Предполага се, че 0,2% от времето алармата работи

мЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Здрав корпус изработен от поликарбонат - ABS
• Габаритни размери: 87 х 60 х 21 mm – без щипка за закачане
• Тегло с батерия и щипка за закачане: <88g
• Закрепва се посредством щипка (2 вида щипки за закачане 

отзад или една за отпред, когато се носи в джоб)

ИзИскванИя към околната среда
• Температурен диапазон: -10...+50 °C – отклонение по-малко 

от ±5%
• Относителна влажност <90 при 42ºC
• Съхранение: -20...+71 °C
• Устойчив на сътресения, вибрации и изпускане(от 1.5 върху 

бетон)
• Водоустойчив, клас на защита: IP67: на 1m в продължение на 

1 час.
• Електромагнитна съвместимост: Покрива и надхвърля 

изискванията на голям брой  стандарти (съвместим, номер на 
сертификата: 153720)
 - MIL STD 461F RS103 (за импулсни електрични полета): 

надхвърля изискванията от 200 V/m за честоти 10 kHz до 5 
GHz

 - MIL STD 461F RS101 (за магнитни полета с честоти от 30 Hz 
до 100 kHz ) 

• Заводста калибровка според изискванията на ISO/IEC 17025, 
COFRAC акред. No 2-1663 

• Характеристики на хистограмата
 - Натрупвания на доза с разделителна способност 1µSv се 

запазват на енергийно независимата памет (EEPROM) с 
възможност за задаване на стъпката (10s, 60s, 10 min., 1h, 
24h)

 - Мощността на дозата се записва при всяко повишаване, 
когато се използва разширен протокол за комуникация

 - Списък със събития (аларми, откази, промени) се запазват 
за посочените интервали от време

 - Съхранява данни за влизания и излизания на работници 
(повече от 1000 стъпки)

• Характеристики на Екрана
 - Голям LCD екран с висококачествена бяла подсветка
 - Екран с 8 буквено-цифрови позиции за пълно показване на 

имена(с завъртане) и фиксиран формат за показване на 
доза и мощност на дозата

 - 3 светодиода от горната страна за аларма (червен), за 
броене на импулси от гама лъчение (зелен) и Hp(0.07) или 
неутронно лъчение (син)

 - 2 бутона за лесно показване на параметри и информация

• Сигнализация и комуникация
 - Силна аларма, 85dB(А) обичайни, (> 90 dB(C) пикови) на 30 

cm, честота < 4800 Hz
 - Вибрираща аларма
 - Червен примигващ светодиод с висока яркост отпред
 - 3 светодиода от горната страна и индикатори на екрана
 - Аларми за доза/мощност, с възможност за настройка в 

целия  обхват
 - Предупреждения за доза/мощност с възможност за 

настройка в целия обхват и ясно различими
 - Аларми за оставащо и изтекло време
 - Радио комуникация, честота 125 kHz
 - Съвместим със съществуващите четци (LDM 2000, 

LDM220/210)
 - Обхват на комуникация с LDM220: 10 cm
 - Разширен протокол за поддръжка на допълнителни 

възможности с новите четци (LDM 320D, LDM 320W, 
LDM2000, LDM3200(*))
(*) изисква модернизация на фирмуера/софтуера на четеца


