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  :مقدمه●
 DT-9501از شما براي خريد دستگاه سنجش آلودگي اشعه راديو اكتيو 

با توانايي اندازه  CEMمحصول كمپاني  DT-9501سپاس گزاريم.دستگاه 
گيري مقدار انباشتگي ضبط بيشترين مقدار و آناليز داده ها،براي سنجش 

اروپا و دستگاه اسكن و اندازه  CEآلودگي اشعه راديو اكتيو داراي تاييديه 
مي باشد.اين دستگاه به  CEMگيري پرتو هاي راديو اكتيو محصول كمپاني 
اه ها،نيروگاه ها،ايستگاه هاي صورت گسترده در توليدات دارويي،آزمايشگ

  نجات،صنايع فلزي،تجيزات نفتي،حفاظت از محيط زيست و... مي باشد.
داراي سنسور گيجي،كيفيت نمايشگر باال،اندازه گيري  DT-9501دستگاه 

ديناميك و پويا،اندازه گيري چندين طيف موج،نمايش مقدار ميانگين،نمايش 
انباشتگي اشعه ها،بلوتوث،آالرم،تنظيم اتوماتيك محدوده اندازه گيري،امكان 

گروه از داده ها و نيز امكان اتصال به كامپيوتر  4000ذخيره سازي بيش از 
  نرم افزار است. و

  معرفي دستگاه:●
  تست اشعهچرخان سنسور -1
  سوئيچ اندازه گيري امواج-2
  نمايشگر -3
  (براي تنظيم تاريخ،آالرم،صداي بوق،بلوتوث و..)SETUPدكمه -4
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  براي ذخيره سازي داده ها Saveدكمه -5
  دكمه پاور و نور پس زمينه-6
 (SV/h,R/h)دكمه تغيير واحد اندازه گيري-7
  Enterمه دك-8
  براي خروج Escدكمه -9

  دكمه نشانگر ميزان باتري باقي مانده-10
  SVدكمه نمايشگر ميزان انباشتگي -11
  CPS,CPMدكمه شمارش گر پالس -12
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  جدول مشخصات فني:●
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  نحوه كار:●
براي روشن كردن دستگاه ابتدا دكمه پاور دستگاه را به مدت دو ثانيه نگه 
داريد.سنسور چرخان دستگاه را متناسب با نوع منبعي كه قصد اندازه گيري 
ميزان تشعشع آن را داريد بر روي يكي از سه حاالت هك شده تنظيم نماييد 

  و سنسور دستگاه را در جلوي منبع هدف به صورت افقي نگه داريد.
ر براي روشن و يا خاموش كردن نور پس زمينه كافيست همين دكمه را يكبا

را فشار  Saveهر زمان كه نياز بود براي ثبت داده مورد نظر خود فشار دهيد.
دهيد.زماني كه مموري دستگاه به طور كامل پر شود دستگاه اولين گروه 
داده هاي ذخيره شده را پاك خواهد كرد و آخرين داده ثبت شده را جايگزين 

  آن مي كند.
مي توانيد مقدار اين دو كميت و بارگراف  SV/h,R/hبا استفاده از دكمه 

را فشار  SVدكمه  SVآن را مشاهده نماييد. همچنين براي اندازه گيري 
براي تنظيم زمان بار ديگر همين دكمه را فشار دهيد.زمان نشان داده دهيد.

دقيقه مي باشد.زماني كه در حالت  60توسط دستگاه به صورت پيش فرض 
را به مدت دو ثانيه نگه داريد. در اين زمان  SVكمه تنظيم زمان قرار داريد د

  دقيقه است. 60را نمايش مي دهد كه به معناي  060دستگاه به شما عدد 
دكمه         را براي تنظيم ديجيت ها فشار دهيد.بار ديگر همين دكمه را 

  شسطزموكز  م كمكفشار داده تا هر ديجيت را به طور مستقل تغيير دهيد.
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براي تغيير           براي بازگشت و از دكمه هاي             و  Escاز دكمه 
 مقدار عددي استفاده كنيد.

 
 

  را سه بار متوالي فشار دهيد. CPS/CPMبراي شمارش پالس ها دكمه 
  تنظيم زمان:●

را فشار دهيدو سپس با استفاده از  Setupبراي تنظيم زمان ابتدا دكمه 
 TIMEرا انتخاب كنيد،زماني كه  TIMEو                     دكمه هاي 

را  Enterانتخاب شود به صورت چشمك زن در مي آيد،براي تنظيم دكمه 
فشار داده و با دكمه هاي           و             ساعت را تنظيم نماييد،سپس 

اي را فشار دهيد و تنظيمات مربوط به دقيقه را انجام دهيد،بر Enterدكمه 
را فشار داده و تنظيمات مربوط به ثانيه را انجام   Enterبار سوم دكمه 

  دهيد.
  به طور مشابه همين تنظيمات براي تاريخ وجود دارد.

  صداي بوق پالس:●
  را فشار داده و آيكون  Setupبراي خاموش و يا روشن نمودن صداي پالس 

  را انتخاب نموده و سپس آن را خاموش و يا روشن نماييد.       
  تنظيمات آالرم:●
  را انتخاب نماييد. ALMرا فشار دهيد و  Setupبراي تنظيم آالرم دكمه  
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را تغيير داده سپس با استفاده از دكمه هاي          و             مقدار عددي 
  ا جا به جا شويد.بين ديجيت ه Enterو با استفاده از دكمه 

  بلوتوث:●
را فشار داده و آيكون  Setupبراي روشن و خاموش كردن بلوتوث دكمه 

  مربوط به بلوتوث را انتخاب نماييد.
●Setup average time of radiation measurement:  

را  Tرا فشار داده و آيكون  Setupبراي تنظيم زمان اندازه گيري دكمه 
با استفاده از دكمه هاي          و             مقدار عددي را  انتخاب نماييد.

  بين ديجيت ها جا به جا شويد. Enterتغيير داده و با استفاده از دكمه 
  تعويض باتري:●

بهره مي برد.براي تعويض باتري با  1.5Vاز چهار باتري  DT-9501دستگاه 
  يك پيچ گوشتي مناسب كاور پشت باتري را باز نموده و چهار باتري آلكاالين

“AA” .را جايگزين نماييد  
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