
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw symulatora RDS-100-SIM 3-Probe wraz system 

treningowym, umożliwia szkolonym doświadczyć 

operacyjnych cech rzeczywistego Canberra RDS-100 

bez potrzeby wykorzystania rzeczywistego 

promieniowania lub materiałów radioaktywnych.  

Sondy RDS-100-SIM reagują na bezpieczne elektroniczne  

i magnetyczne źródła symulujące promieniowanie alfa, 

beta i gamma, dzięki temu pozbywamy się problemów 

prawnych, środowiskowych, zdrowotnych i związanych z 

bezpieczeństwem Twoim i osób szkolonych. Możesz 

korzystać ze źródeł symulacji w dowolnym miejscu, 

także w budynkach publicznych. RDS-100-SIM jest 

kompatybilny z systemem Argon PlumeSIM zarówno do 

realizacji zadań na poziomie taktycznym jak i ćwiczeń w 

zakresie reagowania na awarie jądrowe, pozwalając 

upewnić się, że wszyscy będą wiedzieć, co robić, gdy 

nadejdzie taka sytuacja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDS-100-SIM 3-Probe zawiera trzy sondy symu-

lacyjne do użycia z prawdziwym miernikiem  

RDS -100   

• BG-SIM-P* do szkolenia z użyciem RDS100  

z sondą RDS-100 GP  

• A-SIM-P do szkolenia z użyciem RDS100 z sondą 

RDS-100AP  

• B-SIM-P do szkolenia z użyciem RDS100 z sondą 

RDS-100AP  

Zestaw sondy RDS-100-SIM 3-Probe jest kompa-

tybilny z zestawem pomiarowym AN/PDR-77: 

 BG-SIM-P* do szkolenia w użyciu miernika 

promieniowania AN/PDR-77 z sondą Be-

ta/Gamma 

 A-SIM-P do szkolenia w użyciu miernika pro-

mieniowania AN/PDR-77 z sondą Alfa 

 B-SIM-P do szkolenia w użyciu miernika pro-

mieniowania AN/PDR-77 z sondą Pancake 

 *The BG-SIM-P może również być użyta z 

miernikiem radiowym M-243/VDR-2 do symu-

lacji DT616/VDR-2. Zobacz w opisie Argon 

DT616-SI  

 

tuacja 

 

 

 

Pilot instruktora – do 

zdalnego sterowania 

Źródła symulacji 

beta/gamma 

[Wpisz cytat z 

dokumentu 

lub podsumo-

wanie intere-

sującej kwestii. 

Pole tekstowe 

można umie-

ścić w dowol-

nym miejscu w 

dokumencie. 

Użyj karty 

Narzędzia do 

rysowania, aby 

zmienić forma-

towanie pola 



 

Szkolenie z sondami symulacyjnymi RDS-100-SIM 

RDS-100-SIM umożliwia instruktorom incydentów 
radiologicznych bezpieczne nauczanie poszukiwania 
krytycznego, rozpoznania, badania / lokalizacji i umiejętności 
odkażania, a także praktycznego zrozumienia prawa 
odwrotnego kwadratu, mapowanie, ekranowanie i 
bezpieczną demarkację. 

Podczas gdy BG-SIM-P odbiera zakodowany sygnał 
reprezentujący określone radionuklidy emitujące 
promieniowanie gamma z rozmieszczonych elektronicznych 
źródeł symulacji, reaguje również na źródła symulacji 
magnetycznej, które symulują źródła beta w celu szkolenia w 
zakresie zanieczyszczenia, zanieczyszczenia krzyżowego i 
dekontaminacji. A-SIM-P i B-SIM-P wykorzystują te same 
źródła symulacji magnetycznych.  

Dostępny jest pilot zdalnego sterowania instruktora (IRC)  

w celu symulacji efektów częściowego lub całkowitego 

odkażenia przy użyciu magnetycznych źródeł symulacyjnych 

lub symulacji awarii sondy 

Szkolenie w zakresie korzystania z uzupełniających 

typów sprzętu z powszechnymi źródłami symulacji 

Systemy symulacji argonu umożliwiają realistyczne 

jednoczesne szkolenie z używania różnych typów przyrządów 

do wykrywania promieniowania. System RDS-100-SIM jest 

kompatybilny z innym dozymetrem, miernikiem pomiarów / 

radiometru i symulatorami spektrometru wyprodukowanymi 

przez Argon Electronics, umożliwiającym wielodetektorowe 

szkolenie z wieloma izotopami w ramach tego samego 

scenariusza. 

Można opcjonalnie włączyć uwalnianie substancji 

niebezpiecznych, w tym chemicznych środków bojowych, aby 

napędzać detektory symulacyjne HazMat / CW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlumeSIM – Symulacja podczas ćwiczeń na roz-

ległym obszarze i podczas reagowania kryzyso-

wego 

System RDS-100-SIM jest również kompatybilny z 

systemem PlumeSIM firmy Argon. PlumeSIM umożli-

wia przeprowadzanie w czasie rzeczywistym oprzy-

rządowanych ćwiczeń operacyjnych w szerokim za-

kresie, przy użyciu jednego lub wielu typów urządzeń 

symulacyjnych, które reagują w rzeczywistym świecie 

na wiele wirtualnych zdarzeń związanych z promie-

niowaniem lub zagrożeniem chemicznym. Aby uzy-

skać więcej informacji na temat PlumeSIM, zapoznaj 

się z naszą osobną literaturą, aby poznać szczegóły 

tego innowacyjnego systemu lub skontaktuj się z 

nami, aby otrzymać darmową wersję testową Plume-

SIM 

Efektywne – realistyczne szkolenie zespołów   

Sondy RDS-100-SIM zasilane są z tego samego źródła 

zasilania, co rzeczywiste mierniki radiowe, z którymi 

są połączone. Symulatory nie wymagają zapobiegaw-

czej konserwacji lub ponownej kalibracji, co zmniejsza 

koszty użytkowania. Unika się kosztownych uszko-

dzeń związanych z użyciem prawdziwych detektorów, 

co wpływa na utrzymanie gotowości operacyjnej. 

 

Źródło symulacji Beta do  

 szkolenia z odkażania 

System sond 

RDS-100-SIM 3 


