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101706 

  DETECTOR RADIAŢII GEIGER GAMMA SCOUT 

RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 

 

 

 

Panoul de control 

GAMMA-SCOUT© este un aparat uşor de utilizat. Figura de mai jos este o prezentare a 

diferitelor caracteristici ale lui GAMMA-SCOUT©. 

Pentru informaţii despre GAMMA-

SCOUT©, instrucţiuni pentru software-ul 

TOOLBOX (de procesare a datelor din 

GAMMA-SCOUT©) şi asistenţă tehnică, 

vizitaţi 
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*) Numai pentru modelul ONLINE                           „1 x”, „2 x” înseamnă una sau două apăsări pe 

buton 

 

Prezentare generală 

Funcţii şi caracteristici (toate modelele) 

 Citire uşoară: în modul de măsurare (butonul ) ecranul afişează valoarea măsurătorii curente 

de radiaţii. Ecranul afişează temporar şi media ultimei zile (24 ore, de la 12 am la 12 am). 

 Domeniu larg de măsurare: GAMMA-SCOUT© este calibrat într-un domeniu larg (0,01 până la 

1000,00 µSv/h). 

Deschidere diafragmă 

Selector  

diafragmăddiaid

iafragm 

Ecran 

Creşterea valorii 

Introducerea valorii 

1 x Descreşterea valorii 

2 x Modificare Sievert/Rem 

1 x Setarea protocolului 

2 x Setarea pragului alarmei 

Buton resetare 

Interfaţă USB 

1 x Interval numărare 
impulsuri  

2 x Măsurare impulsuri 

Ora / data 

1 x Tensiunea bateriei 

2 x Ticker 

Măsurarea ratei impulsurilor 
Afişată în counts pe secundă (cps) 

1 x Transfer de date 

2 x PORNIRE/OPRIRE ONLINE *) 

Citire radiaţii 
în microSievert pe oră 
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 Certificat de etalonare: fiecare aparat GAMMA-SCOUT© este supus unui test final. Acest test 

este supravegheat de Institutul de Radio-protecţie al unei Universităţi de Tehnologii Aplicate din 

Germania abilitată de guvern. Aparatul testat trebuie să se încadreze în intervalul de încredere de 

5% faţă de un master. Acest master este reglat la un emiţător de referinţă calibrat Cs-137.  

 Izotopi de referinţă alţii decât Cs-137: transformarea din impulsuri per unitate de timp în debit 

al dozei se bazează pe Cs-137. Dacă sunt prezenţi alţi izotopi, impulsurile per unitatea de timp 

pot fi afişate direct şi transformate apoi cu ajutorul tabelelor proprii. 

 Debitul dozei şi doza: GAMMA-SCOUT© poate fi utilizat ca dozimetru (radiaţii cumulative). 

 Modificarea unităţii de măsură din Sievert în Rem: Debitul dozei poate fi afişat în Sievert sau 

în Rem. 

 Funcţionare permanentă cu economie de energie: GAMMA-SCOUT© monitorizează radiaţiile 

zi şi noapte şi memorează datele pentru a putea fi citite ulterior. Graţie sistemului electronic 

avansat, bateria durează ani întregi. Modelul „RECHARGEABLE” funcţionează cu o baterie 

reîncărcabilă. 

 Stocarea datelor: GAMMA-SCOUT© stochează toate impulsurile în memoria internă pentru ca 

dvs. să le utilizaţi oricând doriţi: 32000 citiri. Pentru monitorizarea constantă a datelor de mediu, 

intervalul de stocare a datelor este setat la o valoare de odată pe săptămână. Aceasta înseamnă o 

capacitate a memoriei de 600 ani. Utilizatorul poate seta intervale mai mici (capitolul „Setarea 

protocolului, ştergerea memoriei”), ceea ce va consuma mai repede capacitatea memoriei. Pentru 

ştergerea memoriei vedeţi mai jos. 

 Certificări: GAMMA-SCOUT© îndeplineşte toate standardele CE (europene), TÜV (germane) 

precum şi standardele FCC 15 (S.U.A.). GAMMA-SCOUT© poate fi transportat pe calea aerului. 

 

GAMMA-SCOUT© w/ALERT (funcţii de bază plus alarmă şi ticker) 

 Prag de alarmă pentru debitul dozei: acest model dispune de alarmă sonoră care se 

declanşează atunci când nivelul radiaţiilor depăşeşte un anumit prag setat de utilizator. 

 Prag de alarmă pentru doză (cumulativă): GAMMA-SCOUT© w/ALERT dispune de alarmă 

sonoră care se declanşează atunci când doza cumulativă depăşeşte un anumit prag setat de 

utilizator. 

 Ticker: utilizatorul poate seta un ticker sonor care se activează la fiecare impuls gamma detectat. 

Pentru a economisi energia bateriei, semnalizarea se opreşte după 10 minute şi trebuie repornită. 

La aparatele cu baterii reîncărcabile tickerul nu se opreşte. 

 

GAMMA-SCOUT© ONLINE /REAL TIME (cu funcţiile modelului Alert) 

 Utilizarea în laboratoarele de măsurare: GAMMA-SCOUT© transmite impulsurile măsurate la 

intervale de 2 secunde (sincronizat cu măsurătorile) prin intermediul portului USB spre un PC 

conectat. 

GAMMA-SCOUT© RECHARGEABLE (cu funcţiile modelului Alert) 
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 Baterie reîncărcabilă prin USB (bloc de alimentare sau PC). 

 

Condiţii de utilizare, date tehnice, CD şi instrucţiuni de utilizare 

Acest aparat îndeplineşte regulamentul FCC partea 15. 

Utilizarea se supune următoarelor condiţii: 

 Acest aparat nu trebuie să cauzeze interferenţe dăunătoare. 

 Acest aparat trebuie să accepte orice interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţele care pot 

cauza o funcţionare nedorită. 

 Pentru a măsura toate radiaţiile gamma senzorul nu este ecranat.  

 

 

Acest manual a fost actualizat în decembrie 2010. Cea mai recentă versiune se găseşte pe pagina 

noastră de internet 

   www.gamma-scout.com 

în format pdf descărcabil. Dacă doriţi să primiţi informaţii în legătură cu modificările importante, 

înregistraţi-vă pe lista de clienţi de pe pagina de start. 

 

Coletul conţine un CD-ROM cu software de procesare a datelor: 

GAMMA-SCOUT© TOOLBOX 4.0 

 Pentru PC-uri cu sistem de operare Windows© 

 Disponibil în germană şi în engleză 

 Driver USB 

 Instrucţiuni de instalare 

 Manuale în diferite limbi 

Pentru informaţii actualizate şi interactive, ajutor la instalare, mod de utilizare şi detectarea 

defecţiunilor pentru software-ul TOOLBOX accesaţi meniul „TOOLBOX” pe www.gamma-

scout.com. 

 

Observaţii:  

 Acordul de eliminare deşeuri conform reglementărilor referitoare la ambalaje a fost încheiat cu 

Susa Solutions Gmbh. 

 Clauza de revocare conform reglementărilor referitoare la vânzările la distanţă se găseşte pe 

www.gamma-scout.com. versiunea în germană, AGB (notificări legale). 

 

Luaţi toate măsurile de precauţie în legătură cu radioactivitatea şi respectaţi reglementările de 

protecţie.  
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Radiaţiile alfa, beta şi gamma 

Aparatul GAMMA-SCOUT© este echipat cu un contor Geiger-Müller care vă permite să 

detectaţi nu numai radiaţii gamma, ci şi radiaţii alfa şi beta (actualmente Centronic ZP 1401, tabelele 

tehnice pe www.centronic.uk). 

 

Selectorul de radiaţii vă permite să limitaţi tipurile de radiaţii pe care doriţi să le măsuraţi: 

 Dacă doriţi să detectaţi numai radiaţii gamma, plasaţi selectorul în poziţie centrală (simbolul γ). 

Cu selectorul în această poziţie, o plăcuţă de aluminiu ecranează fereastra contorului la radiaţii 

alfa şi beta.  

 Dacă doriţi să măsuraţi numai radiaţii gamma şi beta, fără radiaţii alfa, rotiţi selectorul spre 

dreapta până la simbolurile β + γ. Acum o folie de aluminiu ecranează din nou fereastra 

contorului la radiaţii alfa.  

 Dacă doriţi să măsuraţi toate cele trei tipuri de radiaţii, rotiţi selectorul spre dreapta până la 

simbolurile α + β + γ. această poziţie a selectorului deschide fereastra contorului pentru a avea 

acces la cele trei tipuri de radiaţii.  

Pentru măsurători normale plasaţi selectorul de radiaţii în poziţie centrală. Radiaţiile alfa şi beta 

au o rază limitată la câţiva centimetri sau metri şi pot fi detectate doar în imediata apropiere a sursei 

de radiaţii. 

De aceea, nu este recomandat să lucraţi cu selectorul deschis permanent – în plus, fereastra 

contorului poate fi deteriorată dacă este expusă, de ex. prin înţeparea cu un pix. 

 

Măsurarea radiaţiilor 

Afişarea nivelului curent de radiaţii  

 Apăsaţi butonul . GAMMA-SCOUT© intră în modul standard, iar ecranul afişează radiaţiile 

prezente în microSievert pe oră – nu numai ca valoare, ci şi sub formă de histogramă. Reţineţi că 

la o valoare mică a radiaţiilor afişajul histogramă apare sub forma unei singure linii. Pentru a 

vizualiza volumul radiaţiilor detectate, sub histogramă există simboluri ca >1a (mai mult de 1 

an), <1m (mai puţin de 1 lună de acumulare) etc. 

 Pentru a modifica din mSv în mRem şi invers începeţi din modul „măsurare radiaţii”. Apăsaţi 

butonul  şi confirmaţi unitatea de măsură cu butonul . Toate datele vor fi afişate în unitatea 

de măsură selectată. 

 

Afişarea mediei din ultima zi (de la 00:00 până la 24:00) 

 Apăsaţi a doua oară butonul  şi se afişează pentru câteva secunde media radiaţiilor din ultima 

zi (de la miezul nopţii până la miezul nopţii – conform ceasului GAMMA-SCOUT©) în 

miscroSievert pe oră. Simbolul  va clipi pe ecran. Reţineţi că această funcţie nu este disponibilă 

timp de 48 ore după prima punere în funcţiune a aparatului sau după o resetare. 
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Prag de alarmă automat (versiunea w/ALERT) 

 La depăşirea pragului de alarmă programat de utilizator, GAMMA-SCOUT© generează o alarmă 

sonoră şi afişează simbolul  care clipeşte. Acest simbol continuă să clipească până la oprirea 

sa de către utilizator prin apăsarea de două ori a butonului . 

 

 

  

Valorile limită, funcţionarea cu baterie reîncărcabilă 

 
 

Dedesubtul cifrelor care indică valoarea măsurată există o histogramă care ilustrează doza 

detectată. Semnificaţia simbolurilor: o persoană se poate expune la aceste radiaţii mai mult de 1 an 

(>1a) înainte să se atingă limita maximă legală de 20mSv pe an. Cu cât radiaţiile sunt mai puternice, 

timpul de expunere se scurtează.  

 

  Ce reprezintă un „microSievert”? 
În fizică se cunosc trei tipuri de radiaţii: radiaţii alfa, beta şi gamma. Acestea se deosebesc între 

ele nu numai prin caracteristicile fizice, ci şi prin efectele asupra omului. Pentru a compara efectele 
acestor trei tipuri de radiaţii asupra omului a fost creată o valoare care defineşte efectele biologice 
ale radiaţiilor: aceasta se numeşte echivalentul dozei şi se măsoară în Sievert (denumit doză 
echivalentă). Unitatea de măsură mai veche se numea REM. 1 REM = 0,01 Sievert (Sv). Pe baza 
convertirii impulsurilor de radiaţii numărate, diferitele componente ale unui amestec de radiaţii sunt 
transformate într-o măsură comună a efectului biologic. În acest scop se utilizează Cs-137. 
Convertirea în echivalent al dozei se face pe baza cuantei gamma a lui Cs-137, cu cuanta de energie 
de 662 keV. Din motive fizice, convertirea se face cu diferiţi factori în funcţie de numărul de 
impulsuri pe unitatea de timp; în măsurătorile în condiţii normale de mediu, factorul 142 impulsuri 
pe minut = 1,0 microSievert pe oră. 

  Valorile normale de expunere la radiaţii, valorile limită 

În UE există două limite maxime legale pentru persoanele care lucrează în medii cu expunere la 
radiaţii: 

 Limita debitului dozei este de 6 mSv pe an = 3 µSv/h (la 2000 ore de lucru pe an), categoria B 

 Limita debitului dozei este de 20 mSv pe an = 10 µSv/h (la 2000 ore de lucru pe an), categoria A 

(Există o zonă de restricţie începând de la 3 mSv/h) 

În mediul natural din Heidelberg, Germania, locul de fabricaţie al GAMMA-SCOUT© nivelul 
radiaţiilor se situează între 0,1 – 0,2 microSv/h. 
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   Modelul cu baterie reîncărcabilă („RECHARGEABLE”) 

Pentru clienţii care utilizează aparatul GAMMA-SCOUT© la peste 10 µSv/h în laboratoare (sau 

care preferă o sursă de tensiune reîncărcabilă) am construit modelul RECHARGEABLE. Acest 

model necesită o sursă de tensiune diferită, fiind echipat cu o baterie reîncărcabilă. Încărcarea începe 

automat la conectarea aparatului GAMMA-SCOUT© la un PC prin intermediul unui port USB sau cu 

ajutorul blocului de alimentare inclus în colet. 

Timpul de încărcare a bateriei este de 8 ore. Există un circuit intern care evită supraîncărcarea. 

Pentru a afişa starea de încărcare apăsaţi butonul . Încărcarea completă = 4,0 V. 

 

Numărarea impulsurilor 

Când şi de ce? 

GAMMA-SCOUT© poate fi utilizat şi pe post de contor Geiger normal. În acest caz, numără 

impulsurile recepţionate fără să le transforme în unitatea de măsură Sievert.  

Având în vedere că transformarea se face în funcţie de izotopul sursei de radiaţii şi că 

transformarea se bazează pe Cs-137, această opţiune este importantă pentru utilizatorii care lucrează 

cu alţi izotopi şi doresc să efectueze transformările cu ajutorul tabelelor proprii.  

GAMMA-SCOUT© stochează impulsurile recepţionate în memoria sa internă. 

 

    Numărarea impulsurilor cu GAMMA-SCOUT© 

 Apăsaţi butonul  şi GAMMA-SCOUT© va trece în modul numărare impulsuri. Ecranul va 

afişa simbolul impuls. În acest moment numărătoarea nu a început încă. Apăsaţi a doua oară 

butonul  şi numărătoarea va începe fără pre-setarea intervalului de măsurare. 

 Dacă doriţi să setaţi un interval de măsurare, apăsaţi butonul : 

 Pentru un interval de măsurare în secunde apăsaţi butonul  o dată. 

 Pentru un interval de măsurare în minute apăsaţi butonul  de două ori. 

 Pentru un interval de măsurare în ore apăsaţi butonul  de trei ori. 

 Acum setaţi valoarea exactă a intervalului de măsurare dorit cu ajutorul butoanelor  şi . 

  Domeniul de măsurare al lui GAMMA-SCOUT© 

GAMMA-SCOUT© se utilizează pentru a controla (monitorizare permanentă cu protocol de 
înregistrare) impactul radiaţiilor gamma acasă şi la locul de muncă. Această tehnică nu poate măsura 
radiaţiile foarte puternice, care depăşesc 1000 µSv/h (de 5000 de ori mai mult decât nivelul normal 
de radiaţii din Heidelberg). În astfel de cazuri ecranul va afişa „Overflow” („depăşire”) împreună cu 

simbolul de alarmă .  

Resetaţi simbolul  apăsând de două ori butonul . Datele care corespund stării de depăşire sunt 
marcate cu (*) în tabelul descărcabil. 
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 Pentru a începe măsurarea apăsaţi a doua oară butonul . Simbolul impuls clipeşte pe ecran pe 

parcursul intervalului de măsurare. 

 Dacă aţi setat un interval de măsurare, simbolul impuls clipeşte până la finalul intervalului de 

măsurare, după care redevine stabil. Acum ecranul afişează numărul de impulsuri numărate în 

intervalul programat. 

 Puteţi întrerupe măsurarea în două moduri: 

 Dacă apăsaţi încă o dată butonul , rezultatul măsurătorii rămâne vizibil pe ecran. 

 Dacă alegeţi alt mod, rezultatul măsurătorii dispare. 

 

 Măsurarea ratei impulsurilor 

În modul de măsurare a ratei impulsurilor, impulsurile înregistrate de contor sunt măsurate 

continuu şi convertite în rată a impulsurilor. Unitatea de măsură pentru rata impulsurilor este cps 

(counts pe secundă).  

Informaţie: aparatul calculează de asemenea rata de ionizare pe secundă. Aceasta nu este 

identică cu activitatea izotopului care este exprimată în Becquerel. Sistemul de notaţie va fi 

modificat în cps (counts pe secundă). 

 

Afişarea ratei impulsurilor 

 Apăsaţi butonul  pentru a trece în modul de măsurare a ratei impulsurilor. Simbolul  va clipi 

pe durata măsurătorii. După încheierea măsurătorii, simbolul  redevine stabil. 

 Măsurarea ratei impulsurilor indică numărul mediu de impulsuri pe secundă. Având în vedere că 

intensitatea radiaţiilor poate fluctua foarte mult într-o perioadă scurtă, rata medie indicată va fi, 

desigur, cu atât mai exactă cu cât intervalul de măsurare va fi mai lung.  

 GAMMA-SCOUT© vă oferă un rezultat final în câteva secunde. Apoi prelungeşte automat 

intervalul de măsurare la 4096 secunde pentru a putea calcula o valoare medie cât mai exactă. 

Exemplu: 

1024 impulsuri după 4096 secunde = 0,25 impulsuri/secundă 

După apăsarea butonului , intervalul de măsurare reîncepe după 2 secunde. 

Observaţie: la apăsarea butonului  se afişează numărul de impulsuri (molecule ionizate) măsurate 

pe secundă. Desigur, aceasta nu afişează activitatea sursei (Becquerel). Acest buton va fi corectat 

(modificat în cps – counts pe secundă) cât de curând.  

 

Ora şi data 

GAMMA-SCOUT© dispune de un ceas cuarț încorporat care poate fi afişat cu o apăsare de 

buton. Ora şi data sunt folosite pentru protocolul radiaţiilor măsurate. Cu ajutorul unei funcţii din 

programul de citire a datelor al software-ului TOOLBOX, data şi ora lui GAMMA-SCOUT© pot fi 

sincronizate cu PC-ul. Selectaţi meniul „Set any time” („Setaţi orice oră”) pentru a seta data şi ora 

dorite de dvs. (respectiv fuse orare diferite) pentru GAMMA-SCOUT©. 
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Afişarea orei şi datei 

 Apăsaţi butonul  pentru a afişa ora. Ecranul afişează ora setată împreună cu simbolul . 

 Apăsaţi a doua oară butonul  pentru a afişa data. Ecranul afişează data setată împreună cu 

simbolul . 

 

Setarea orei 

 Mai întâi afişaţi ora apăsând butonul . Apoi apăsaţi butonul  pentru a regla orele. Ambele 

cifre ale orelor clipesc pe ecran. Cu ajutorul butoanelor  şi  reglaţi ora înainte sau înapoi 

după cum doriţi. Confirmaţi valoarea setată cu butonul . 

 Apăsaţi a doua oară butonul  pentru a seta minutele. Ambele cifre ale minutelor clipesc pe 

ecran. Cu ajutorul butoanelor  şi  reglaţi minutele înainte sau înapoi după cum doriţi. 

Confirmaţi valoarea setată cu butonul . 

 Dacă doriţi să setaţi şi secundele, apăsaţi a treia oară butonul . Ecranul afişează cele două cifre 

ale minutelor împreună cu cifrele secundelor, care clipesc. Cu ajutorul butoanelor  şi  

reglaţi secundele înainte sau înapoi după cum doriţi. Confirmaţi valoarea setată cu butonul . 

 

Setarea datei 

 Apăsaţi de două ori butonul  pentru a afişa data. Vedeţi indicaţiile de la „Setarea orei”. 

Puteţi întrerupe oricând setarea ceasului apăsând butonul .  

Pentru a întrerupe setarea datei (la afişarea anului) apăsaţi a patra oară butonul . 

 

Bateria şi alimentarea cu energie 

Alimentarea lui GAMMA-SCOUT© se face cu o baterie cu litiu–clorură de tionil cu o tensiune 

de 2,7 – 3,7 V. Aparatul va funcţiona corect până când tensiunea bateriei ajunge la 2,8 V. Când 

tensiunea scade sub această valoare, simbolul baterie se afişează pe ecran. Datele vor fi păstrate chiar 

dacă bateria este descărcată complet. Modelul RECHARGEABLE are o sursă de tensiune 

reîncărcabilă (prin USB sau cu ajutorul blocului de alimentare inclus în colet). 

 

Afişarea tensiunii bateriei 

 Apăsaţi butonul  pentru a afişa tensiunea bateriei. Ecranul va afişa tensiunea bateriei 

disponibilă atunci când sistemului electronic funcţionează la sarcină maximă. 

 

Înlocuirea bateriei 
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Bateria este sudată pe placa de circuite pentru a evita pierderea datelor. Datorită curenţilor foarte 

slabi (de aproximativ 10 microamperi), bateriile mobile ar cauza constant întreruperi de curent 

deoarece suprafaţa de contact s-ar oxida. În cazul în care doriţi să lipiţi dvs. o nouă baterie, puteţi 

restabili parametrii de bază apăsând butonul de resetare după ce aţi înlocuit bateria. 

 

 
 

Butonul de resetare 

Puteţi reseta aparatul apăsând butonul de resetare. Acest buton se găseşte în deschiderea de la 

baza carcasei lângă interfaţa USB pe placa de circuite. Orice resetare va readuce ceasul şi ora la 

setările din fabrică. 

 

 

 

Tickerul (nu este disponibil la modelul de bază) 

 Apăsaţi de două ori butonul  şi se afişează cuvântul „on” – ceea ce înseamnă că tickerul poate 

fi pornit. La apăsarea butonului , tickerul porneşte şi ecranul afişează simbolul „difuzor”. În 

cazul în care tickerul este deja pornit, apăsarea butonului  îl opreşte. La apăsarea de două ori 

se afişează cuvântul „off”, iar simbolul „difuzor” dispare. 

Atâta timp cât tickerul este pornit GAMMA-SCOUT© emite un semnal sonor la fiecare impuls 

detectat. Astfel, la radiaţii crescute, semnalele sonore individuale sunt emise crescător în cascadă. 

Semnalizarea sonoră utilizează de 500 ori mai multă energie decât monitorizarea în condiţii normale 

de mediu. De aceea, tickerul se opreşte automat după 10 minute de utilizare. Dacă utilizaţi tickerul o 

dată pe zi, consumul de energie se încadrează în limitele unei baterii durabile. Dacă utilizaţi tickerul 

mai des, bateria va dura un timp mai scurt. În acest caz va trebui să achitaţi o taxă pentru înlocuirea 

bateriei. Numărul şi durata de utilizare a tickerului sunt înregistrate în aparat. 

 

Pragul de alarmă - modelul w/ALERT 

Depăşirea pragului de alarmă al debitului dozei (modelul w/ALERT) 

GAMMA-SCOUT© oferă de asemenea informaţii despre doza acumulată în intervalul de timp şi 

recepţionată de aparat. Procedând după cum se descrie mai jos, utilizatorul poate să menţină suma, să 

repornească de la un nivel mai vechi, să şteargă tot şi să repornească de la zero. Din acest motiv şi 

din alte motive, acumularea dozei nu poate fi utilizată ca „dozimetru personal” recunoscut oficial.  

GAMMA-SCOUT© w/ALERT dispune de o semnalizare sonoră care se declanşează atunci când 

nivelul de radiaţii depăşeşte un anumit nivel programat de utilizator (o dată la 8 secunde şi în 3 trepte 

Reţineţi: în cazul deschiderii lui GAMMA-SCOUT© se pierde dreptul la garanţie. 

Atenţie: 

Resetarea poate duce la pierderea datelor stocate în aparat. 
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de tonalitate). Nivelul de alarmă implicit este 5 µSv/h. Depăşirea acestei valori în cadrul unei 

măsurători a radioactivităţii este indicată pe ecran prin apariţia simbolului . Puteţi şterge simbolul 

 de pe ecran apăsând de două ori butonul . 

 

Programarea individuală a nivelului de alarmă al debitului dozei 

Apăsaţi o singură dată butonul  pentru a seta protocolul de înregistrare (vedeţi capitolul 

„Setarea protocolului, ştergerea memoriei”). La o a doua apăsare se activează modul „programarea 

pragului de alarmă”. Se afişează pragul setat. Butonul  creşte pragul; butonul  scade pragul. 

Noua valoare se afişează şi clipeşte.  

Cea mai mică valoare (pragul minim ce poate fi introdus) este 0,1 µSv/h. La un nivel mai scăzut, 

modificarea se face în paşi de 0,1 µSv/h, care cresc odată cu creşterea nivelului (experimentaţi). 

Pragul de alarmă maxim posibil este 950 µSv/h. Apăsaţi butonul  pentru a salva noul nivel 

selectat.  

 

Numărarea dozei (cumulate) 

Afişarea şi resetarea dozei (cumulate) 

Atâta timp cât dozimetrul (cumulativ) este în funcţiune, se afişează simbolul . Doza se afişează 

în X,XX mSv. Valorile mai mici de 0,01 mSv se afişează 0,00 mSv. Pentru a porni, opri, reporni şi 

şterge valoarea dozei urmaţi schema de mai jos. Pentru a seta pragul dozei vedeţi schema. La capătul 

fiecărei ramificaţii se revine automat în modul de funcţionare standard. 
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Setarea protocolului, ştergerea memoriei 

GAMMA-SCOUT© înregistrează automat numărul de impulsuri măsurate şi stochează datele în 

memoria internă. Prin intermediul software-ului TOOLBOX, aceste date pot fi citite şi procesate 

rapid şi uşor pe un PC (pentru instrucţiuni detaliate accesaţi www.gamma-scout.com/toolbox.pdf). 

Protocolul de înregistrare este setat din fabrică în aşa fel încât GAMMA-SCOUT© însumează 

impulsurile în fiecare săptămână şi le stochează ca valori săptămânale. Astfel memoria are o 

capacitate suficientă pentru a înregistra valori săptămânale timp de 600 ani. 

Puteţi seta şi intervale de înregistrare mai scurte, după cum se vede în tabelul de mai jos, iar 

capacitatea de stocare se va reduce corespunzător. Atunci când capacitatea de stocare este plină, 

înregistrările se opresc. Până acum nu a existat nicio solicitare de suprascriere.  

 

Programarea pragului  
de alarmă al dozei 

Min 5 mSv 

Paşi de 5 mSv 

Max 50 mSv 

Mod standard 

Dozimetrul 
funcţionează 

Afişarea dozei 
după x secunde 

Interval de 
măsurare a dozei 

Oprire alarmă 
(dacă e pornită) 

Afişare 
doză + 

însumare  

Stop clipire 

Oprire dozimetru 
Însumare  oprită Dozimetru oprit, 

Valoare > 0 

Afişare  
doză 

Pornire 
dozimetru 

Însumare  
pornită 

Setare doză = 0 
Setare interval = 0 
Simbol alarmă = 0 
Clipire simbol = 0 

DEL 
clipeşte 

 Creştere valoare 

Descreştere val. 

Setare prag 
alarmă 

Introducere prag 
Pornire dozimetru 

Dozimetru oprit, 
Valoare = 0 
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Setarea protocolului de înregistrare 

 Apăsaţi butonul  pentru a trece în modul protocol înregistrare date. Ecranul afişează simbolul 

protocol . Va apărea scurt şi histograma care indică gradul de ocupare al memoriei. Fiecare 

bară grafică reprezintă 1000 valori. La 32000 valori se ocupă 3% din memorie. 

 Apăsaţi butonul  pentru a selecta înregistrări mai frecvente şi, implicit, intervale de 

înregistrare mai scurte. 

 Apăsaţi butonul  pentru a selecta înregistrări mai puţin frecvente şi, implicit, intervale de 

înregistrare mai lungi. 

 Apăsaţi butonul  pentru a introduce valoarea selectată finală a intervalului de înregistrare. 

 Puteţi transfera oricând datele înregistrate spre un PC şi apoi să ştergeţi memoria lui GAMMA-

SCOUT© pentru a îl utiliza în continuare. 

 Atunci când mai rămâne o capacitate a memoriei de numai 256 biţi (din 65280 biţi) GAMMA-

SCOUT© prelungeşte automat intervalul de înregistrare la o săptămână. Puteţi seta un interval 

mai scurt numai după ce ştergeţi datele stocate. 

 

Ştergerea datelor stocate 

 Puteţi şterge memoria cu următoarea secvenţă de taste: , apoi  sau , derulaţi până apare 

„PdEL”, apoi apăsaţi . 

 

Evaluarea datelor (software-ul TOOLBOX) 

Cu ajutorul software-ului GAMMA-SCOUT® TOOLBOX puteţi citi şi transfera datele stocate de 

GAMMA-SCOUT® în memoria internă a unui PC şi să le transformaţi într-o listă în vederea 

procesării ulterioare. Conectaţi detectorul GAMMA-SCOUT® la PC prin intermediul portului USB. 

Datele vor fi citite automat şi afişate. Din dorinţa de a nu supraîncărca acest manual, vă oferim aici o 

descriere sumară a acestei proceduri. Instrucţiunile detaliate se găsesc în linkul „TOOLBOX” de pe 

site-ul nostru www.gamma-scout.com. 

Interval înregistrare Afişaj Capacitate stocare 

1 săptămână Pr. 7d aprox. 615 ani 

3 zile Pr. 3d aprox. 263 ani 

1 zi Pr. 1d aprox. 88 ani 

12 ore Pr. 12h aprox. 44 ani 

2 ore Pr. 2h aprox. 7,3 ani 

1 oră Pr. 1h aprox. 3,7 ani 

30 minute Pr. 30min aprox. 1,8 ani 
   

Ştergere protocol PdEL Ştergere date 

 

Interval înregistrare Afişaj Capacitate stocare 

10 minute Pr. 10min aprox. 7,3 luni 

5 minute Pr. 5min aprox. 3,7 luni 

2 minute Pr. 2min aprox. 1,5 luni 

1 minute Pr. 1min aprox. 20 zile 

30 secunde Pr. 30s aprox. 10 zile 

10 secunde Pr. 10s aprox. 3 zile 
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Cerinţe sistem 

Software-ul GAMMA-SCOUT® TOOLBOX necesită un PC cu MS-Windows© şi interfaţă USB. 

 

Cablul de descărcare date 

Cablul de legătură între interfaţa USB a PC-ului şi portul USB al lui GAMMA-SCOUT® este 

inclus în colet. 

 

Instalarea software-ului 

1. Pe CD veţi găsi: 

 Driverul USB pentru Windows© şi software-ul GAMMA-SCOUT® TOOLBOX  

 Programul de instalare 

 Manualele de utilizare în mai multe limbi 

 

2. Instalarea driverului USB 

 Introduceţi CD-ROM-ul în unitatea CD 

 Conectaţi GAMMA-SCOUT® la PC cu ajutorul cablului de date furnizat 

 

3. Instalarea software-ului TOOLBOX 

 Introduceţi CD-ROM-ul în unitatea CD 

 Procedura de instalare porneşte automat (dacă este activată funcţia Autostart). În caz contrar, 

dublu clic pe fişierul „Toolboxinstaller.exe” de pe CD-ROM. 

 

Citirea datelor (software-ul TOOLBOX) 

Citirea datelor 

Mai întâi trebuie să instalaţi software-ul de pe CD pe hard disk (vedeţi „Instalarea”).  

1. Conectaţi GAMMA-SCOUT® la PC  

 Conectaţi GAMMA-SCOUT® la PC cu ajutorul cablului USB furnizat 

 

2. Descărcaţi datele 

 Porniţi programul de citire cu ajutorul „toolbox.exe.”. urmaţi meniul: transferul de date 

începe automat. 

 

 
 

Ştergerea datelor 

 La încheierea citirii datelor, puteţi şterge datele cu ajutorul meniului „delete” („ştergere”). 

Pentru detalii şi detectarea defecţiunilor accesaţi www.gamma-scout.com/toolbox.pdf 
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 Dacă nu vă aflaţi în programul de citire, utilizaţi butonul  (capitolul „Setarea protocolului, 

ştergerea memoriei”). 

 

Date tehnice 

Ecran Ecran cu cristale lichide (LCD) , 4 digiţi, numeric cu denumire, 

histograme logaritmice cvasi-analogic 

Indicatori pentru modurile de funcţionare 

Detector de radiaţii Contor cu fereastră Geiger- Müller 

Carcasă din oţel inoxidabil 

Lungime de măsurare 38,1 mm, diametru de măsurare 9,1 mm 

Fereastră din mică de 1,5 până la 2 mg/cm2 

Rată zero la <10 impulsuri pe minut cu ecranare cu 3mm Al şi 50mm Pb 

Temperatură de funcţionare -20 până la +60oC 

Tensiune de funcţionare aprox. 450V 

Scară calibrată de la 0.01 μSv/h până la 1000.00 μSv/h 

 α de la 4 MeV 

β de la 0,2 MeV 

γ de la 30 keV 

Selector de radiaţii α + β + γ fără ecranare 

β + γ folie de Al cca. 0,1mm, ecranează complet radiaţiile α 

γ ecranare cu Al cca. 3mm, ecranează complet radiaţiile α, β 

până la 2 MeV, slăbeşte γ cu mai puţin de 7% raportat la 

Cs-137 

Reciclare Reciclăm gratuit aparatul returnat 

Consum de curent Mai puţin de 10 microamperi în condiţii normale de mediu 

Memorie 2 kbiţi 

Carcasă Plastic rezistent la impact 

Dimensiuni 163 mm lungime x 72 mm lăţime x 30 mm înălţime 

Protecţie la interferenţe Standardul european CE, standardul S.U.A. FCC – 15 

Resetarea datelor nu se consideră eroare de funcţionare 

Ultima revizuire Septembrie 2011 (sub rezerva modificărilor) 

 

Mărimea fizică Unitatea nouă Unitatea veche Relaţia 

Activitatea Becquerel (Bq)  

1 Bq = 1/s 1  

 

Curie (Ci) 1 Ci = 3,7 * 1010 Bq 

1 Bq = 2,7 * 10-11 Ci 

= 27 pCi 

Doza-ion I Coulomb / kg Röntgen (R) 1 R = 2,58 * 10-4 C/kg 

1 C/kg = 3876 R 

Doza-energie D Gray (Gy) Rad (rd) 1 rd = 0,01 Gy 
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1 Gy = 100 rd 

Doza echivalentă H Sievert (Sv) Rem (rem) 1 rem = 0,01 Sv 

1 Sv = 100 rem 

Doza efectivă HE Sievert (Sv) 

1 Sv = 1 J / kg 

 Valoarea calculată / 

protecţia la radiaţii 

 

Pentru relaţia dintre Bq şi Sievert vedeţi „Gamma FAQ“ (www.gamma-scout.com). 

 

Calibrarea  

La un nivel de radiaţii în condiţii normale de mediu nu apare suprasolicitarea contorului, aşadar 

recalibrarea nu este necesară. Cu toate acestea, certificarea ISO presupune recalibrări periodice. În 

acest scop vă oferim două opţiuni: 

 

 Calibrarea minoră 

Aparatul de testat se predă unui punct de asamblare pentru a îl testa timp de 72 ore prin 

compararea cu un master. Masterul este reglat la un emiţător de referinţă calibrat (Cs-137). Datele se 

înregistrează. 

Preţul actual este 50 euro, taxe incluse. În mod normal auditorii ISO acceptă acest tip de calibrare. 

 

 Calibrarea majoră 

Noi contactăm directorul Institutului de Radioprotecţie din cadrul Universităţii din Mannheim. 

Stabilim direct punctele de calibrare, modul de redactare a documentelor, taxele şi datele 

programărilor. 

 

GAMMA-SCOUT®  (modelul ONLINE / REAL TIME) 

Modelul ONLINE a fost conceput pentru a transmite date în mod ciclic (sincronizat cu 

măsurătorile). Interfaţa lui GAMMA-SCOUT® se alimentează cu energie de la interfaţa USB a PC-

ului. Interfaţa GAMMA-SCOUT® este necesară pentru conectarea permanentă la un PC (online). 

Ciclurile de transmitere a datelor la monitorul calculatorului pot fi setate de utilizator (în anumite 

limite). Cel mai scurt ciclu este o transmisie la fiecare 2 secunde. 

 

 
 

 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și GAMMA-SCOUT GmbH & Co. 
KG (Abtsweg 15, D-69198 Schriesheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 GAMMA-SCOUT GmbH & Co. KG & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest model consultaţi meniul „online” de pe CD-ROM-ul 
inclus în colet. Puteţi de asemenea să descărcaţi informaţii de pe www.gamma-scout.com. 


