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Тип приладу/засобу
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затверлженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94
Спектрометр енергій бета-, гамма-випромінення
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СЕС-ТБ-ООІм
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Сторінка 2

CERTIFICA ТЕ O F CONFORM ITY

Застосовні
стандарти:
Applicable
standards:

ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие
технические условия»
МИ 1916-88 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Гаммаспектрометри з напівпровідниковими детекторами. Методика повірки»
ДСТУ
EN
61010-1:2014 «Вимоги
щодо
безпечності
контрольновимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1.
Загальні вимоги» (EN 61010-1:2010, IDT)
ДСТУ 7363:2013 «Метрологія. Програмне забезпечення. Тестування і вимоги
до якості».

1 Результат:

009037

Result:

За результатами проведених досліджень та випробувань встановлено, що спектрометр енергій
бета-, гамма-випромінення СЕС-'ГЕ-ООІм із зазначеною у пункті 2 цього сертифіката модифікацією
1 заводським номером відповідає затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу та
застосовним вимогам Технічного регламенту.
Для перевірки відповідності спектрометра енергій бета-, гамма-випромінення СЕС-ТЕ-ООІм
таким
вимогам
були
проведені
випробування.
викладені
в
ГОСТ
27451-87,
МИ 1916-88, ДСТУ 7363:2013, ДСТУ EN 61010-1:2014, зокрема:
- пп. 5.1 - 5.4 ДСТУ EN 61010-1 - маркування, попереджувальні познаки, зносотривкість познак,
документація;
- комплектність та пломбування (перевіряється візуально);
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - діапазон енергій бета-, гамма-випромінення, які вимірюються;
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - енергетична роздільна здатність по лінії 661,66 кеВ;
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - границі основної відносної похибки характеристики перетворення
(інтегральна нелінійність);
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - нестабільність градуювальної характеристики (за 8 годин роботи);
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - максимальне вхідне статистичне завантаження;
- п. 4.3.8 МИ 1916 - границі допустимої основної відносної похибки вимірювання активності для
об'ємної геометрії;
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - час встановлення робочого режиму;
- п. 4.8 ГОСТ 27451 - час безперервної роботи;
- п. 5.2 ДСТУ 7363 - визначення засобів захисту програмного забезпечення для запобігання
несанкціонованого доступу;
- п. 5.3 ДСТУ 7363 - ідентифікація програмного забезпечення, перевірка відповідності технічної
документації.
Номери протоколів
№ 6/0632.П.533.В/11-21;
випробувань:
№ 6/0632.П.533-1 .В/11-21.
Numbers o f test reports:

Дати протоколів
випробувань:

25.11.2021;
25.11.2021

Dates o f test reports:

2 Заводський(-і)/серійний(-і)
номери:
Item/serial numbers:

Спектрометр енергій бета-, гамма-випромінення
СЕС-ТЕ-0 31 м зав. № 001,
3 програмним забезпеченням SpectraLineBG версія 1.6.

3 Додаткова інформація:
Additional Information:

Замовник робіт - ТОВ «НВП «ТЕТРА», 52200, Україна, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води,
вул. Франка, буд. 2, код СДРПОУ 23077206
КодДКП П 26.51.41
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