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Popis zařízení:

Aktivní plocha
senzoru GMC

USB serial 115200 BAUD

Vypínač

Přepínač funkcí

Konektor dobíjení

Poutko

Bluetooth konektivita

Zobrazovací 
displej



Technické parametry:

Detekční parametry: γ záření 20mR/h-120mR/h a β záření 100-1800 ChangingIndex/minutes·CM2 soft β Ray
Citlivost na gama záření: 0,1MeV
Vlastní pozadí: 0,2Pulzů/s
Kompatibilní detekční trubice: M4011, STS-5, SBM-20, J305
Provozní teplota GMC: -40-55°C
Provozní teplota LCD displeje -5-55°C
Baterie Li-ion 2600mAh

Zařízení není vodotěsné ani vodě odolné. Nepoužívejte za deště bez  dodatečného krytí. Voda může 
zařízení nenávratně poškodit.
Zařízení pracuje s vysokým napětím 450V. Zařízení nerozebírejte, riziko úrazu elektrickým proudem!
Zařízení je z výroby kalibrováno. Slouží pro orientační měření.

Bluetooth 2.0
USB serial 115200Baudů

Konektivita:



Nabíjení:

Zařízení je možné dobíjet z libovolného USB zdroje, který má výstupní napětí  5VDC, 
alespoň 500mA. 
K nabíjení používejte dodaný kabel se souosým konektorem.
Nabíjení provádějte pod dozorem dospělé osoby. Nikdy nenechte zařízení, připojené 
k nabíječi, bez dohledu!
Proces nabíjení indikuje červená spodní kontrolka, umístěná na rukojeti zařízení.
Plné nabití signalizuje změna barvy kontrolky dobíjení na zelenou. 
Po nabití přístroj odpojte.
Nikdy nenechávejte baterii zařízení zcela vybitou déle, než několik (max 5) hodin. 
Pokud chcete zařízení dlouhodoběji skladovat, baterii ponechte nabitou na cca 50 - 80% 
kapacity.

 



Ovládání a funkce:

Po spuštění přístroje - menu 1

CNT - údaj o počtu detekcí měřícího cyklu (defaultně 10s);
CPM - počet detekcí, přepočtený na dobu 1 minuty;
Da - počet detekcí, přepočtený na dávku v μSv/h;

Přístroj počne provádět měření automaticky 2s po spuštění. Na 
displeji se objeví tyto údaje:

Krátkým stisknutím přepínače funkcí přejděte na další obrazovku displeje. 



Ovládání a funkce:

Po spuštění přístroje - menu 2

Da - počet detekcí, přepočtený na dávku v μSv/h;
Av - aritmetický průměr měřených dávek záření od zapnutí 
přístroje;

Na druhé obrazovce displeje naleznete tyto údaje:

Krátkým stisknutím přepínače funkcí přejděte na další obrazovku displeje. 



Ovládání a funkce:

Po spuštění přístroje - menu 3

Maxima - nejvyšší naměřená hodnota od spuštění přístroje;
Mereni - počet uskutečněných měřících cyklů od spuštění 
přístroje;

Na třetí obrazovce displeje naleznete tyto údaje:

Krátkým stisknutím přepínače funkcí přejděte na další obrazovku displeje. 



Ovládání a funkce:

Po spuštění přístroje - menu 4

Mereni - počet uskutečněných měřících cyklů od spuštění 
přístroje;
Period - interval měřícího cyklu CPM/CNT, defaultně 
nastaveno 10;

Na čtvrté obrazovce displeje naleznete tyto údaje:

Krátkým stisknutím přepínače funkcí přejděte opět na první obrazovku displeje. 



Ovládání a funkce:

Po spuštění přístroje - nastavení intervalu měřícího cyklu

Interval měřícího cyklu Period zvolte krátkým stiskem 
přepínače funkcí.   Vybrat lze z defaultních 10s, dále po deseti 
sekundách až na interval 60s. 
Potvrzení volby proveďte dlouhým stisknutím přepínače funkcí 
(cca 4s).
Nově nastavený interval lze ověřit v menu na obrazovce 4.

Dlouhým stisknutím (cca 6 s) přepínače funkcí přejděte na obrazovku nastavení periody. 



Konektivita:

Připojení k počítači s Windows

Pro připojení zařízení k počítači s Windows využijte přiložený USB kabel a se zařízením dodaný software GMC. Návod na 
instalaci software naleznete v instalačním médiu.

Nejprve je třeba spustit ve zvoleném počítači software GMC. Následně připojte vypnuté zařízení prostřednictvím USB kabelu 
k libovolnému USB portu počítače. USB port bude zařízení napájet a zařízení se samo spustí.
Software a zařízení spolu automaticky navážou komunikaci do 60s. Následně se do software automaticky začnou přenášet ze 
zařízení data a měření ukládat do souboru csv pro další možné zpracování (např. Excel). Soubor s daty je ukládán do nativní 
složky programu.

Data sériové komunikace nejsou šifrována a tak je možné jejich zpracování dalšími
kompatibilními programy (115200Baud, formát: "GMC,ff.fffff\n").



Konektivita:

Práce se software Windows

Konzole výpisů pozadí práce programu

Konzole výpisů údajů a akcí

Výpis naměřených údajů

Grafické zobrazení naměřených dat

Záznam naměřených údajů

Software slouží pouze pro
zobrazování a ukládání dat.
Nevyžaduje žádnou vaší interakci,
vše je provedeno automaticky. 



Konektivita:

Připojení k telefonu s Android

Naistalujte do vašeho telefonu aplikaci GeigerBT.apk. Návod na instalaci aplikace naleznete v instalačním médiu. 
Zapněte zařízení a proveďte jeho spárování s vaším telefonem.
Spárované zařízení se k telefonu automaticky připojí do 10s po spuštění aplikace. Následně aplikace začne přijímat a 
zobrazovat data.

Pro připojení zařízení k telefonu s Androidem využijte Bluetooth. 

Data Bluetooth komunikace nejsou zvlášť šifrována a tak je možné jejich zpracování dalšími
kompatibilními aplikacemi (BT2.0, formát: "5678,nn,nn,nnn,ff.fffff,\n").



Konektivita:

Práce se software Android

Konzole výpisů údajů a akcí

Výpis naměřených údajů

Grafické zobrazení naměřených dat

Poslední změřená dávka

Software slouží pouze pro
zobrazování a ukládání dat.
Nevyžaduje žádnou vaší interakci,
vše je provedeno automaticky. 



Měření:

Proces měření:

Aktivní plochou miřte na objekt zájmu ze vzdálenosti cca 10 cm. Přístroj se nemá měřeného objektu dotýkat.
Zapněte přístroj.
Vyčkejte s přístrojem ve stabilní poloze po dobu alespoň jednoho měřícího cyklu (dojde ke změně CPM).
Přesnější měření objektu provádějte soustavně po dobu alespoň jedné minuty.
Využijte údaj o průměrné dávce.
Měření je možné opakovat, výsledky se mohou mírně lišit (vychází z povahy ionisujícího záření).

Ionisující záření není stabilním zářením, vyskytuje se v dávkách (sprškách radioaktivních částic). 



Měření:

Proces měření:

10 cm

doba měření 10 - 60 s



Měření:

Jednotky a biologický radiační účinek

CPM (Counts Per minute) je jednotkou pro měření ionisujcího záření, vyjadřující počet impulsů registrovaných detekční
GM trubicí za dobu jedné minuty. CPM není relevantní jednotkou soustavy SI a je uplatňován pro detekci alfa, beta a
gama částic.

μSv/h (mikro Sievert za hodinu) je jednotkou soustavy SI, která vyjadřuje biologický radiační účinek ionisujícího záření.
Dávka záření 1Sv odpovídá ekvivalentu 1 joule radiační energie v kilogramu lidské tkáně.

Přístroj zobrazuje měření ve dvou jednotkách: 

Přístroj provádí výpočet radiační dávky μSv/h z CPM.



Oblast Roční limit Dávka

Pozadí < 1 mSV < 0,5 μSv/h

Bezpečná 1 mSv > 0,5 μSv/h < 1,5 μSv/h

Riziková 6 mSv > 1,5 μSv/h < 3 μSv/h

Nebezpečná 20 mSv > 3 μSv/h

Měření:

Biologické účinky ionizujícího záření:



Důležitá upozornění:

Chraňte zařízení před poškozením rázy (například pád). Uvnitř zařízení se nachází
skleněná detekční GM trubice, která je snadno náchylná k poškození.
Zařízení nevystavujte vodě (IP4X). V případě, že je zařízení vystaveno působení vody,
ihned jej vypněte a před důkladným vysušením a kontrolou všech komponent znovu
nespouštějte. Svěřte odbornému servisu.
Detekční GM trubice pracuje pod vysokým napětím až 450V. Zařízení nerozebírejte. 
Je-li zařízení jakkoli poškozeno, nespouštějte jej před provedením odborné kontroly.
Svěřte odbornému servisu.
Odhalenou detekční GM trubici neprovozujte na přímém nebo nepřímém slunečním
osvětlení. Hrozí trvalé poškození zařízení zahlcením částicemi α.
Nevystavujte zařízení teplotám vyšším, než 60°C. Riziko exploze baterie.
Nález velmi radioaktivních objektů (nad 10μSv/h) hlaste SÚJB
(https://www.sujb.cz/).



Záruka a výrobce:

Výrobce:

Záruka:

Prohlášení
o shodě: 

OpenTechLab Jablonec nad Nisou s. r. o.
IČ: 08111693
Palác JBX, Laboratoř I.
Palackého 41
Jablonec nad Nisou
Česká republika.

Na zařízení je záruka 24 měsíců. Na baterii je záruka 3 měsíce.

Výrobek odpovídá normám ČSN / EN a splňuje podmínky uvedení na trh EU.


