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/ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
 
 

Атмосферне повітря 
  

  

- Тип датчика  П'єзорезистивн. напівпровідниковий 
- Діапазон вимірювань  700 мбар – 1100 мбар 
- Роздільна здатність екрана  0,1 мбар 
- Розд. здатн. в DataVIEW or DataEXPERT  0,1 мбар 
- Початкова калібрувальна похибка  +/- 3 мбар 

Температура повітря (датчик в іонізаційній камері) 

  

  

  

- Тип датчика  Напівпровідниковий (Band gab) 
- Діапазон вимірювань  - 20 °C ... + 70 °C (- 4 ... + 158 °F) 
- Роздільна здатність екрана  0,1 °C (0,1 °F) 
- Розд. здатн. в DataVIEW or DataEXPERT  0,1 °C (0,1 °F) 
- Початкова калібрувальна похибка  +/- 1,5 °C (+/-2,5 °F) 

Відносна вологість повітря (датчик в іонізаційній камері) 

  

  

  

- Тип датчика  Ємнісний напівпровідниковий 
- Діапазон вимірювань  0 % rH ... 99 % rH 
- Роздільна здатність на екрані  0,1 % rH 
- Розд. здатн. в DataVIEW or DataEXPERT  0,1 % rH 
- Початкова калібрувальна похибка  +/- 3 % rH 

   

Канал 1 і 2 зовнішнього датчика 
  

  

- Діапазон вимірювань  0  ... 2,5 В (постійного стуму) 
- Розд. здатн. в DataVIEW or DataEXPERT  0,00061 В (постійного стуму) 
- Частота дискретизації сигналу  30 за хвилину 
- Загальна похибка сигналу  +/- 0,01 В пост. стр. плюс +/- 3 % 
- Вхідний імпеданс  10 кОм 
- Тип вхідного роз'єму  HIROSE HR10A-10R-10PB 

     

 
 
 

Датчик переміщення  
- Тип датчика Тривісний, ємнісний напівпровідниковий датчик 
- Виявлено подій М'яке прискорення (лише для низьких частот) 
- Позначення для DataEXPERT Кількість подій за цикл (максимум 254) 

  

Живлення моніторів  
- Принцип роботи Зовнішнє живлення моніторів 10 - 32 В від адаптера 
- Виявлено подій Втрата або перезапуск живлення, зарядка 
- Позначення для DataEXPERT Прапор для втрати або перезавантаження та заряду 

Канали 1 і 2 зовнішнього лічильника 

 

 
- Принцип роботи Імпульсний лічильник 
- Виявлено подій Імпульсів за хвилину (cpm) 
- Діапазон вимірювань 0 ... 10 кГц 
- Позначення для DataEXPERT Серія статистичних значень частоти іпульсу 

Канал потужності  гамма дози (опція) 

 

 
- Тип детектора Гейгера Мюллера 
- Діапазон вимірювань 20 нЗв/год … 10 мЗв/год 
- Початк. калібрувальна похибка +/- 20 відн.-% 
- Роздільна здатність на екрані 1 нЗв/год 

    
 
 

 

/ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  
 
 

   D50     D2000   DF2000  
             

Режим потоку (Внутрішній насос)           ✓  
             

   10 хв     10 хв   10 хв  

Цикли вимірювання (Дифузія)   60 хв     60 хв   60 хв  

   Верхня циклічність     Верхня циклічність   Верхня циклічність  

           1 хв  

Цикли вимірювання (Потік) 
  


    


  10 хв  

        10 хв (Rn/Tn режим)  

            

           Верхня циклічність  

Радон в повітрі     ✓ Дифузія  ✓      Дифузія і потік  
             

Дискримінація радона/торона           ✓  
             

Радон у грунтовому газі (зонд для газів у грунті)           ✓  
             

Радон у зразках води (AquaKIT)           ✓  
             

Дочірні продукти радону (AlphaPM)   ✓     ✓   ✓  
             

Потужність гамма дози (ODL Module) ✓ (з модулем потужності   ✓ (з модулем потужності ✓ (з модулем потужності  
   гамма-дози)     гамма-дози)   гамма-дози)  

Мультисенсорний блок   ✓     ✓   ✓  
             

Калібрувальні вимірювання    ✓ Всередині контейнера за рахунок дифузії ✓ Усередині/зовні контейнера за  
           рахунок дифузії/потоку  

Вимірювання виходу    ✓ Всередині контейнера за рахунок дифузії ✓ Усередині/зовні контейнера за  
           рахунок дифузії/потоку  

Вимірювання виходу    ✓ Всередині контейнера за рахунок дифузії ✓ Усередині/зовні контейнера за  
           рахунок дифузії/потоку   

 
 

                                          www.bertin-instruments.com 
 

                                         https://brom.ua 
 

 
 
 

 



PRODUCT ITION 
 

/ ТЕХНОЛОГІЯ 
 

  
D 50 D 2000 DF 2000   

Тип детектора радону  Іонізаційна камера, HV ~ 750 В (пост.  струму)  

Режим роботи 
 

3D-альфа-спектроскопія та струмовий режим  
Загальний Об'єм 
детектора 

  
  0,62 літра (38 кубічних дюймів)  

Активний Об'єм детектора  0,56 літра (34 кубічних дюймів)  

Тип фільтра продуктів радону (вікно входу детектора)  Фільтр дрібного пилу (коеф. утримання > 99,9%)  

Механізм наповнення детектора  Оптимізований для швидкої пасивної дифузії  

   Сигнал > 30 % після 10 хв  
Перехідна функція відгуку  

Сигнал > 70 % після 20 хв 
 

(затримка часу)    
    

   Сигнал > 90 % після 30 хв  

Прийом сигналу детектора  Швидка цифрова мережа вибірки сигналу, використовуючи три окремих канали АЦП 

Вилучення спектрального сигналу  DSP (цифрова обробка сигналів), онлайн  алгоритми перехресної кореляції 

Ефективність детектора  1 імп./хв.  при 20 Бк/ м³ (або при 0,55 пКі/л)  
    

Ефективність детектора в режимі дискримінації Rn/Tn 
    для радону 
    для торону при швидкості потока 1 л/хв 
    для торону при швидкості потока 2 л/хв 

  
1 імп/хв при 60 Бк/м³ (1,6 пКі/л) 

   1 імп/хв при 200 Бк/м³ (5,5 пКі/л) 

             1 імп/хв при 140 Бк/м³ (3,8 пКі/л) -  
  

  

  
    

Фоновий сигнал за рахунок внутр. забруднення детект.  < 1 Бк/м³  (0,03 пКі/л)  
    

Діапазон вимірювання радону (Rn-222) 
 

2 Бк/м³  … 50 000 Бк/м³ 
(<0,05 пКі/л … 1 350 пКі/л) 

 
2 Бк/м³  … 2 000 000 Бк/м³ 
(<0,05 пКі/л … 54 000 пКі/л)   

Діапазон вимірювання торону (Rn-220) - - 
2 Бк/м³ … 2 000 000 Бк/м³ 
(0,05 пКі/л … 54 000 пКі/л)     

Роздільна здатність на РК дисплеї  1 Бк/м³  (0,01 пКі/л)  

Захист  > 10 000 000 Бк/м³  (> 300 000 пКі/л) перевірено  

Системна лінійна похибка  < 3% в межах повного діапазону  

Похибка калібрування приладу (Rn-222)   3 % (плюс невизначеність первинного стандарту)  

Діапазон швидкості потоку насоса - - Регул. потоком: 0,05 - 0,5 л/хв, 1 л/хв, 2 л/хв 
   

  До 60 000 точок вимірювання 
~ 400 днів при 10-хвилинному циклі вимірювання 

~ 2500 днів при 60-хвилинному циклі вимірювання 

До 60 000 точок вимірювання 
~ 40 днів при 1-хв. циклі вимірювання 

~ 400 днів при 10-хв. циклі вимірювання 
~ 2500 днів при 60- хв. циклі вимірюв. 

  

Об’єм даних (енергонезалежна) 

  

  

    

 
 
 

 

/ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
   D 50 D 2000 DF 2000  

Розміри без ручки (Д х Ш х В)  282 мм x 340 мм x 123 мм   
Розміри з ручкою (Д х Ш х В)  329 мм x 355 мм x 123 мм   

      

Робочий діапазон системи      
- Температура  -10 °C … +50 °C (+14 … +122 °F)   

- Атмосферний тиск  700 мбар … 1100 мбар   

- Вологість 0 % rH … 95 % rH (без конденсації)   

      

 Вага (включаючи внутрішню батарею) 6,2 кг   7 кг  

     Роздільна здатність графічного дисплея  160 x 104 пікселів   

Робота від внутр. батареї в дифузійному режимі  > 10 днів  

0
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