
Перетворіть 

свій смартфон 

чи планшет 

у дозиметр!

Інтелектуальний детектор гамма-випромінення Gamma Sapiens призначений для вимірювання 

рівня радіації та накопиченої дози у повсякденному житті.

Gamma Sapiens неперервно передає результати вимірювання на iPhone, iPad, 

а також смартфони та планшети на ОС Android через Bluetooth в режимі реального часу. 

За допомогою програми GS Ecotest інформація відображається в зручному для користувача 

вигляді та зберігається в спеціальній базі даних для подальшого перегляду.

Програма «GS Ecotest» доступна для безкоштовного завантаження

на ресурсах Google Play та App Store



Програма GS Ecotest забезпечує:
Неперервну передачу інформації про рівень радіації 

та накопичену дозу з детектора «Gamma Sapiens» 

на смартфон чи планшет по Bluetooth-інтерфейсу 

в реальному часі;

Відображення отриманої дозиметричної інформації 

в одному з 4-х різних графічних представлень;

Відображення отриманої дозиметричної інформації 

з GPS-координатами на карті місцевості;

Можливість поділитись результатами вимірювань 

в Facebook і Twitter (для iPhone та iPad);

Автоматичне формування треків дозиметричних 

вимірювань за обраними критеріями (для смартфонів 

та планшетів на ОС Android);

Збереження в реляційній базі даних потрібної 

дозиметричної інформації (потужності дози та дози)

з можливістю подальшого перегляду;

Здійснення та прийом дзвінків, відправлення та 

прийом SMS, запуск та роботу інших програм і т.п. 

без переривання процесу дозиметричного 

вимірювання і без втрати дозиметричних даних.

Управління детектором зі смартфона чи планшета;

Встановлення одного або декількох порогових 

значень по потужності дози та дозі, при перевищенні 

яких спрацьовує світлова, звукова та/або вібраційна 

сигналізація на смартфоні чи планшеті;

Призначення:
Вимірювання накопиченої дози гамма-випромінення 

(амбієнтного еквівалента дози);

Вимірювання потужності дози гамма-випромінення 

(потужності амбієнтного еквівалента дози);

Передача виміряних значень по радіоінтерфейсу 

Bluetooth на смартфон або планшетний

 персональний комп’ютер.

Особливості
Висока динамічність і достовірність результатів 

вимірювань;

Вбудований високочутливий лічильник 

Гейгера-Мюллера (достатньо 10-15 с для швидкої 

оцінки нормального фонового рівня радіації);

Зв’язок по інтерфейсу Bluetooth зі смартфонами 

і планшетами;

Передача дозиметричної інформації з детектора на 

смартфон чи планшет в режимі реального часу;

Наявність світлодіодної сигналізації зв’язку зі 

смартфоном або планшетом;

Наявність світлодіодної сигналізації розряду 

джерела живлення;

Широкий робочий температурний діапазон – від 

мінус 18 до плюс 50 °С;

Ступінь захисту оболонки – ІР30;

Живлення від двох елементів типорозміру ААА.

Основні технічні характеристики
Діапазон вимірювань ПАЕД  

гамма-випромінення
мк3в/год

Границя допустимої відносної 

основної похибки при вимірювання 

ПАЕД гамма-випромінення з 

довірчою імовірністю 0,95 
137(калібрування по Cs)

25+2/H*(10)%, де 

H*(10) – числове 

значення ПАЕД, 

еквівалентне 

мк3в/год

Діапазон вимірювань АЕД  

гамма-випромінення

Границя допустимої відносної 

основної похибки при вимірюванні 

АЕД гамма-випромінення з 

довірчою імовірністю 0,95

0,001 – 9999 м3в

25%

Діапазон енергій гамма-випромінення, 

що реєструється
0,05 – 3,00 MeB

Енергетична залежність результатів 

вимірень детектора при вимірюванні 

ПАЕД та АЕД гамма-випромінення 

в енергетичному діапазоні 

від 0,05 до 1,25 MeB

25%

Радіус дії інтерфейсу Bluetooth для 

зв’язку зі смартфоном або планшетним 

персональним комп’ютером, не менше

5 м

Час безперервної роботи детектора 

при живленні від нової батареї з двох 

елементів типорозміру AAA типу 

ENERGIZER ємністю 1280 mA*год за 

умов нормального фонового 

випромінення, не менше

60 год

Загальна номінальна напруга 

живлення детектора від двох 

гальванічних елементів 

типорозміру AAA

3,0 В

Габаритні розміри детектора, 

не більше
19х40х95 мм

Маса детектора без елементів 

живлення, не більше
0,05 кг

* ПАЕД- потужність амбієнтного еквівалента дози. 

   АЕД – амбієнтний еквівалент дози

Комплект постачання:
Інтелектуальний детектор 

гамма-випромінення 

Gamma Sapiens

Шкіряний чохол

Керівництво щодо експлуатування

Елементи живлення 

типорозміру ААА – 2 шт.

Пакувальна коробка
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