
DMC 2000 S 
Dozimetru personal digital cu citire directă şi praguri de alarmare 

 
 
 
• cele mai avansate dozimetre personale 

disponibile în acest moment 
• compacte şi rezistente, cu funcţii multiple 

de alarmare 
• transmisia datelor către o unitate 

centrală, inclusiv prin radio, fără a fi 
necesar contact fizic sau vizual între 
dozimetru şi cititor 

• pot fi integrare în sisteme de acces 
controlat în zone radioactive 

• destinate aplicaţiilor civile (sănătate 
publică, mediu, centrale nucleare, 
cercetare), medicale (medicină nucleară, 
radiologie) şi militare 

• citire directă a dozei acumulate şi a 
debitului dozei 

• afişaj poziţionat pentru a fi citit uşor de 
către utilizator 

• stocare internă a datelor, inclusiv cu 
poziţia utilizatorului 

• răspuns liniar pentru doze debit între 1 mR/h şi 1000 R/h 
• funcţionează până la 12 luni cu o singură baterie 
 
 
DMC 2000 S este omologat CNCAN cu ASR nr. SM 22 / 2005 şi are 
Aprobare de Model din partea BRMLE nr. RO 313/03. 
 
Dozimetrele DMC 2000 S sunt livrate împreună cu instrucţiuni de 
utilizare în limba Română. 
 
 
 
 
 

MGP Instruments Franţa 
 

 

Reprezentant unic în România: 

Telefon / fax: 021.313.4965 
www.matefin.ro 

E-mail: matefin@matefin.ro 
 



Specificaţii tehnice 
 
Unităţi de măsură: DMC 2000 S: µSv, mSv, mrem sau cGy 
 
Domeniul de măsură: doza:  1 µSv la 10 Sv (0.1 mrem la 1000 rem) 

 doza debit: 0.1 µSv/h la 10 Sv/h (0.01 mrem/h la 1000 rem/h) 
    (afişare 0.01  mSv/h la 10 Sv/h - 0.01 mrem/h la 1000 rem/h) 
 
Linearitate:  DMC 2000 S  < +/- 10% până la 1 Sv/h (100 rem/h) 
      < +/- 25% până la 10 Sv/h (1000 rem/h) 
 
Domeniul energetic: DMC 2000 S:  X şi γ de la 60 keV la 6 MeV 
 
Precizie:  < +/- 5% (Cs 137, 0.2 mSv/h - 20 mrem/h) 
 
Alimentare:  o baterie cu Litiu CR2450 ~1 an de funcţionare 
 
Dimensiuni:  84 x 48 x 17.5 mm, < 70 g cu baterie 
 
Clamă de agăţare 
 
Temperatura de utilizare:  -10OC la +50OC 
Temperatura de stocare:  -30OC la +71OC 
Umiditate relativă:   < 90% la 42OC 
 
Rezistent la şocuri, vibraţii şi apă ! 
În conformitate cu sau depăşesc standardele CE 
 
Stocarea internă a datelor: 
 
Toate datele măsurate de dozimetru sunt stocate în memoria internă non-volatilă, putând fi 
afişate sub forma unor histograme. Datele pot fi ulterior analizate în cazul apariţiei unui 
incident: 
• doza acumulată este stocată la intervale de 10 secunde, 10 minute sau 24 ore, cu 

compresia intervalelor cu doză acumulată. 
• sunt stocate evenimentele apărute: alarme declanşate, schimbarea configuraţie, erori 
• se memorează data, ora şi zona în care au fost efectuate citirile 
• se memorează până la 700 de intrări şi ieşiri ale utilizatorului din diferite zone 
• datele pot fi reprezentate grafic în diferite forme cu software-ul DOSIMASS / MGPAC 
 
Opţiuni: 
 
• DOSIMASS - software pentru configurarea dozimetrelor 
• DOSIVIEW - software pentru centralizarea datelor şi acces controlat 
• LDM 2000 - sistem de citire a datelor din dozimetre 
• CDM 21 şi IRD 2000 - calibrator pentru dozimetre 
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