
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AlphaE 
 

Професійний радіометр-дозиметр вимірювання 
концентрації Радону, Персонального опромінення та Дози 

 
 
 
 
 

•    Для вимірювань з часовим 

розподілом та за короткий час 

концентрації радону в будівлях та 

зовні; індивідуального опромінення і 

дози  

•    Діапазон вимірювань від 20 Бк/м3 до 

10 МБк/м3 (0,54 пКі/л …270 нКі/л)  

•    Компактний розмір, легкий 
 
•    До 6 місяців автономної роботи 

 
•    Акустична сигналізація при виявленні 

концентрації радону і дози 
 
•    Розроблений у співпраці з німецьким 

Центром Гельмгольца, (Мюнхен, 

Німеччина) 
 
 
       Вже 80% кінцевого результату досягається через 2 години (при більш високих завантаженнях час експозиції  
зменшується). Завдяки легким і невеликим розмірам він відмінно підходить для використання при вимірюванні 
індивідуального опромінення від радону і для управління індивідуальними дозами. На основі дифузійної камери з 
кремнієвим діодом, чутливість детектора становить 3 імп/год при 100 Бк/м3 (2,7 пКі/л). Таким чином, низькі рівні радону 
нижче 100 Бк/м3 (2,7 пКі/л)  можуть вимірюватися відповідно до останніх рекомендацій ВООЗ (з 12% похибкою при  1 сигма / 
24 години). Розрахунок дози здійснюється за допомогою встановленого користувачем рівноважного коефіцієнта. 

 
       Термін служби акумулятора до 6 місяців дозволяє проводити довгострокове вимірювання без електроживлення. 
Прилад можна живити від мережі через USB-порт.  AlphaE зберігає всі дані вимірювань у внутрішній флеш-пам'яті. Дані 
вимірювань з годинниковим циклом (часом експозиції) протягом 6 місяців роботи доступні для зчитування через USB-порт. 
На додаток до вимірювання радону реєструються дані від вбудованого датчика детектора руху і датчика температури, а 
також точний час вимірювання. Нове програмне забезпечення DataVIEW (включене в AlphaE) або DataVIEW PRO доступні 
для зчитування даних та експорту в Excel або DataEXPERT і т.д. DataVIEW PRO дозволяє створювати індивідуальні звіти з 
визначеними користувачем періодами вимірювань за тиждень і години роботи. 

 
      Сприятливе співвідношення ціни і якості робить AlphaE також цікавим для сервісних компаній, що займаються оцінкою і 
пом'якшенням наслідків впливу від радону, а також для користувачів в приватних будинках. 
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ОСОБЛИВОСТІ 

• Вимірювання з часовою роздільною здатністю для точного визначення радону

• Ультра-малий розмір і легка вага з додатковим поясом, підходить для настінного монтажу

• Робота від акумулятора до 6 місяців

• Широкий діапазон вимірювань до 10 МБк/м3 (270 нКі/л)

ВИКОРИСТАННЯ 

• Короткострокові/довгострокові вимірювання вмісту радону на об'єктах, в будівлях і на відкритому повітрі

• Вимірювання індивідуального опромінення радоном і дозиметрія для працівників в медичних центрах, шахтах і т. д.

• Малозатратні вимірювання радону для зменшення його активності (концентрації)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Тип детектора:

• Діапазон вимірювання:

• Чутливість:

• Розрахунок дози:

• Діапазон дози:

• Час вимірювання:

• Пам’ять:

• Постійна часу дифузії:

Дифузійна камера з кремнієвим діодом 

20 Бк/м³ … 10 MБк/м³ (0,54 пКі/л … 270 нКі/л) (вкажіть із замовленням) 

3 імп./годину при 100 Бк/м³ (2,7 пКі/л) 

На основі встановлюваного користувачем коефіцієнта рівноваги 

0 … 1 Зв (0 … 10 бер) 

Регульований від 1 хв. до 12 годин 

8 500 наборів даних (6 ... 4 250 днів, залежно від вимірювального циклу) 

Зазвичай 1 ... 2 години (настроюється користувачем коефіцієнт згладжування) 

• Діапазон температур: - 20°C … + 50°C (- 4°F … + 122 °F)

• Автономність акумулятора: до 6 місяців (заряджається через USB) 

• Інтерфейс: USB, кабель вкл. зарядний пристрій 

• Додаткові датчики: Датчик температури, Датчик тиску, Датчик вологості, Датчик руху 

• Дисплей: 6-значний РК-дисплей + 5-значний алфавітно-цифровий, підсвічування

• Розміри / вага / корпус:     108 мм х 68 мм х 30 мм / 165 г / алюміній

• Клас захисту: IP40 без чохла, IP51 з ремінним чохлом, IP62 з чохлом для захисту від пилу 

АКСЕСУАРИ 

• Безкоштовне ПО DataVIEW для аналізу та візуалізації даних

• DataVIEW PRO ПО з додатковими функціональними можливостями

• Настінна підставка

• Поясний чохол

• Кейс

• Чохол для захисту від пилу (Tyvek®)

ПОВ’ЯЗАНІ ПРОДУКТИ 

• Детальніше про вимірювання радону: запитайте інформацію про продукт AlphaGUARD!!!

• Детальніше про програмне забезпечення: запитайте докладну інформацію!!!

 ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР В УКРАЇНІ 

• Офіційним дистриб’ютором (дилером) продукції SAPHYMO / Bertin Instruments на території Україні є Приватне

Підприємство «БРОМ», Адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, 2А, офіс 212, Тел./Факс: (+38 044) 599 10 11, 
E-mail: brom@brom.ua, Web-site: https://brom.ua

SAPHYMO GmbH 

Heerstrasse 149 

D-60488 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 976 514 0 

Contact: sales@saphymo.de 

https://brom.ua/shop/product/professionalnyi-mnogoparametricheskii-radon-monitor-alphaguard
mailto:brom@brom.ua
http://www.brom.ua/

