
Portalni monitor radioaktivnosti

www.ames.si

Aplikacije
• Odlagališča in reciklaža odpadkov

• Jeklarska industrija

• Mejni nadzor

• Jedrski objekti

Lastnosti in Prednosti
• Uporabniku prijazen in popolnoma avtomatsko-

modularni sistem

• Novi algoritmi za kompenzacijo radioaktivnega

ozadja

• Izjemno redki lažni alarmi

• Nadzor hitrosti vozila

• Lokalizacija kontaminiranega vira znotraj

vozila/tovora

• Podpora in upravljanje na daljavo

• Izvoz podatkov in ustvarjanje potrdil

• Sistem zaščiten z geslom

• Ustreza standardu IEC 62022 in Uredbi o preverjanju

radioaktivnosti pošiljk Republike Slovenije

SaphyGATE G je portalni monitor radioaktivnosti, ki je enostaven za uporabo, optimiziran za nadzor nad

sevanjem v tovornjakih, vlakih in tovoru. Uporabniku prijazen in popolnoma avtomatski sistem z novimi

prilagodljivi algoritmi za kompenzacijo radioaktivnega ozadja, omogoča izboljšano občutljivost z izjemno redkimi

lažnimi alarmi. Ta sistem je posebej zasnovan za odkrivanje zelo nizkih umetnih in naravnih radioaktivnih virov v

tovornih vozilih, vlakih in tovoru, saj dosega visoke merilne zmogljivosti tudi v zahtevnih pogojih.

Sistem sestavljajo visoko prostorninski plastični scintilacijski gama detektorji (1000 x 500 x 500 mm, 25 litrov) s

svinčenimi ščiti in večkanalnimi analizatorji, centralna procesna enota z barvnim LCD zaslonom na dotik 12” in

programski.

Njegov pametni algoritem sledi slabitvi naravnega ozadja zaradi zaščite vozila, s čimer bistveno zmanjša stopnjo

lažnih alarmov. Ko gre vozilo skozi sistem, med detektorji, ki so nameščeni na obeh straneh območja zaznavanja

(na primer pred tehtnico) se začne meritveni proces, ki samodejno izračuna najboljše alarmne pragove,

prilagojene radioaktivnost ozadja in zaščitnim učinkom, ki jih povzroči prisotnost vozila, saj vozilo ščiti naravne

žarke gama, ki prihajajo iz tal pod vozilom, ko gre ta skozi sistem. Zato je potrebno alarmne prage do neke mere

znižati med meritvijo. Po koncu meritvenega postopka se sistem vrne v prvotni način spremljanja ozadja. Po

vsaki meritvi se vse pomembne informacije o meritvi shranijo v varno bazo podatkov, ki omogoča enostavno

iskanje.

V primeru alarma se aktivirajo zvočni signal in rdeča luč, nameščena na centralni enoti, ter alarmni signal na HMI

programski opremi. Sistem grafično prikaže in zabeleži lokacijo vira ali kontaminiranega materiala v vozilu.

Merjenje poteka dinamično (možno tudi v statičnem), saj sistem preverja hitrost vozila, z namenom da zagotovi

najboljšo občutljivost.

Kot opcija "razvrstitev alarmov", programska oprema samodejno obvesti operaterja in razvrsti alarm kot "umetni-

alarm", "umetno-industrijski-alarm" ali "umetno-medicinsko-alarm". Ko je dogodek razvrščen in so potrebni

podatki zbrani, se vklopi dodaten algoritem, ki izvede analizo energije spektra in energije spektra ozadja

celotnega kanala za štetje (Cs137, Co60, Na22 za "umetno-industrijsko" ali Tc99, In111, I131, Co57 za "umetno-

medicinsko"). Če spektralna analiza ni dokončna ali je izvor naraven, bo sistem splošno označil »alarm« in njene

možne vzroke.
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Tehnične specifikacije

SaphyGATE G

Portalni monitor radioaktivnosti

SPLOŠNO
Konfiguracija 1-detektor: pešci

2 detektorja: lahka vozila in tovornjak

4-detektorji: dolga vozila (tovornjaki, vlaki, kontejnerski sistemi) 

8-detektorjev: dolga vozila z zelo občutljivim zaznavanjem

Glavno napajanje enofazni napajalnik 100 – 240 VAC
Frekvenca 50/60 Hz
Celotna poraba 150 W
Opcija UPS (min 1000VA)

PLASTIČNI SCINTILATORSKI DETEKTOR DSP-010S
Glavno napajanje 24 VDC (iz centralne enote)
Detektor tipa plastičmi scintilatorski detektor PVT (Polyvinyl Toluene), povezan s PMTjem velikega premera z 

nizko šumnim filtrom
Dimenzija scintilatorja 1000 x 500 x 50 mm
Prostornina scintilatorja 25 litrov (vsak detektor)
Fotopomnoževalka multiplikator z nizkim šumom
Energijsko območje 30 keV - 7 MeV
Čas vzorčenja 100 ms prek digitalnega MCA
Odzivni čas v realnem času z spektralne analize energije gama žarkov

Stopnja zaščite IP65
Masa približno 400 kg s svincem in stojalom
Ohišje hermetična aluminijasta škatla, zaščitena z EMC
Zunanje dimenzije 1250 x 650 x 178 mm
Delovna temperatura -25°C do +50°C
Relativna vlaga nad 93% (ANSI 42.35 standard)
Zaščita detektorja Svinec 99,9% 3 cm debeline (izboljša zmogljivost zaznavanja) 

Standard v skladu z mednarodnimi standardi, vključno z IEC 62022

Barva odbojna bela
Montaža optimalne razdalje in višine zahtevajo pravilno polaganje temeljev in namestitev cevi za kable. Na 

voljo so tehnični prospekti

CENTRALNA ENOTA
Glavno napajanje enofazni napajalnik 100 – 240 VAC
Frekvenca 50/60 Hz
Stopnja zaščite IP55
Masa približno 10 kg
Ohišje stenska kovinska škatla EMC, zaščitena z zunanjim IPC modulom (vključno z LCD zaslonom)

Zunanje dimenzije Centralna enota: 300 x 200 x 120 mm, IPC: 300 x 250 x 70 mm

Delovna temperatura -25°C do +50°C
LCD zaslon TFT XGA 12” barvni zaslon na dotik
Montaža različne možnosti namestitve približno zahtevana površina 1m x 0,5m.

Povezava na omrežje 2 x LAN priključka ali Wi-fi
Programski paket vključuje: Windows Embedded, RPMVision HMI, daljinsko pomoč v angleščini - nemščini –

francoščini ali italijanščini (drugi jeziki na zahtevo)
Opcija programski paket »Razvrstitev alarmov« na osnovi analize energije spektra ozadja in vira 

http://www.ames.si/
https://www.linkedin.com/company/ames-d-o-o-/
https://www.facebook.com/amesdoo
https://www.youtube.com/channel/UC6Mi1g1b_Z9NhEDfSG2vbTQ

