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CoMo  170  jest  to  przenośny  miernik  skażeń  z  cienkowarstwowym,  plastikowym  scyntylatorem,  dzięki 
któremu  możliwe  jest  wykonywanie  pomiarów  detektorem  niezwykle  czułym  na  skażenia  promie-
niowaniem α, β i γ. 

Przepisy  ochrony  radiologicznej  wymagają,  aby  osoby  pracujące  z  otwartymi  materiałami  promienio-
twórczymi  regularnie  kontrolowały obszar  pracy,  odzież  ochronną  oraz  powierzchnię  ciała  w celu  zbadania,
czy nie uległy one skażeniu.

Właściwości systemu

• innowacyjna technologia detekcji z cienkowarstwowym, plastikowym scyntylatorem stanowi kluczową zaletę 
CoMo 170. Brak gazowo-przepływowych detektorów ksenonowych powoduje redukcję kosztów eksploatacji 
spowodowanych koniecznością czasochłonnej i kosztownej wymiany gazów.

• za pomocą jednego detektora można zmierzyć promieniowanie α, β oraz γ. System pomiarowy automatycznie 
wykrywa  obecność  promieniowania  α.  Istnieje  możliwość  jednoczesnego,  selektywnego  pomiaru  skażeń 
α, β oraz γ.

• sterowanie za pomocą przyjaznego menu

• ważne parametry pomiaru mierzonych wartości są strzeżone kodem dostępu

• zbiór nuklidów wraz z ich autokalibracją

• lekka konstrukcja

• zintegrowanie  przechowywania  danych  pomiarowych,  oprogramowania  odczytu  i  przetwarzania  danych 
pomiarowych

• opcjonalnie możliwe jest podłączenie różnych zewnętrznych detektorów, na przykład do pomiaru wielkości 
mocy dawki

• automatyczna identyfikacja detektora

• stała lokalizacja pracy zapewniona dzięki opcjonalnej stacji ściennej zawierającej także funkcję ładowania,  
kontrolę czasu pomiaru oraz przełączanie pomiędzy pomiarem tła, a pomiarem skażenia
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Dane techniczne:

Detektor: cienkowarstwowy, plastikowy scyntylator 
z powłoką ZnS

Rozmiar detektora: 170 cm2

Tło: α: około 0.1 cps
α/β: około 15 – 25 cps

Odejmowanie tła: ustawiany czas pomiaru tła

Elektronika pomiaru: elektronika wspomagana μ-kontrolerem

Klawiatura: membranowa klawiatura, 5 przycisków 
funkcyjnych

Alarm: oddzielnie ustawiany dla każdego nuklidu, alarm 
akustyczny

Wyświetlanie wyników: cps, Bq, Bq/cm2

Nuklidy: 25, zaprogramowane faktory kalibracji, 
możliwość dodanie nuklidów przez użytkownika, 
zintegrowana autokalibracja

Czas pomiaru: ciągły, przy pracy stacjonarnej ustawiany 
w sekundach

Wyświetlacz: duży, graficzny wyświetlacz LCD 
128 x 64 pixele, podświetlany, 
ustawianie czasu trwania iluminacji

Zasilanie: dwie baterie AA lub odpowiednie akumulatorki 
(NICD, NIMH), dostępna ładowarka w postaci 
stacji ściennej z funkcją ładowania baterii

Zakres temperatur: -10°c ÷ 40°c, bez kondensacji, 
w wersji specjalnej od -20°c

Wymiary: 280 x 125 x 135 mm 
(dł (z rączką) x szer. x wys.)

Waga: ok. 750 g (włączając baterie)

Obudowa: nowoczesna, ergonomiczna obudowa

Interface: RS 232, ładowanie, dodatkowe detektory

1 Stacjonarne użycie systemu CoMo w czynnym stanowisku na ścianie
2 CoMo połączone z detektorem do pomiaru wielkości mocy dawki
3 CoMo umieszczone w wózku
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