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1. A TÖRZSXÖNYV XITÖLTÉSÉNEK RENDJE
a A !ör8|.önyvbe a műszet technik i óltapotát ériltő ö§sze§ .datokat, t"lamint a műsz€r átad.,dsÁt

átvetelét .endszelesen be kctl ími.
Minden műszerlrek tlrtozéka a töEskönyv, soNzáma a mű§zer gyáítási szórníval rnegegyezó.

i] Beje8yz&€ket c§ak tintávEl, olva3hatóan szabad eszközölni, hibá§ bejegyzés e8y§zeri áthúzíssal
törlendő.
A törz§könyv 8. pontját a gyáító vátt.lat tölü ki.

2. Á KÉ§ZÜLÉKRE voNÁTKozó róTÁLLÁs
A gytínó garaatílja a műszer iizembiztos műkiidé§ét áz előírt, rendeltetésszed ha§z!üílat e§€tén
- az üzemi átadó§üól számított 18 hónapon át,

lls a kéwülék a jóúllári határidőn belüt meghibá§odik, aíEnk okáról, id6poítjtíól, jegyzókónyvet
tell felvomi. Ezeí jegyzőkönyvet a mű§zerrel és tötzsköltyvevel együtt a közporrü javíüiműhelybet keü eluttatni - innen a megiiMsodás felülvizs$íló. uüín - a készüléket a gydítóhoz §Zíütják
jrűüi§ta.

lía a mű§zer az előrt tárolÁsi, vagy működteté§ viszonyok között, ajótáüí§i hatíridőn b€lül nem
dé8íti ki a TU kővetelményeit, a gyártó köteles a megfelelő jaüüísokat sotoí kíűl elve8ezli.
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3._MIlBIZ9u!4r
i, 3.1. Az ,,IH-8l" félvezető detektotokkat működó hordozható ké§zülék, amely a laalio-

aktív sugíí§zennyezettség, su8ír§zint, dózi§ é§ a tartózkodá§i idő méré§ére szolgil.
A sugárszintet, dózist és ta.rtózkodá§i időt a műszeí e8yidejüteg automatikusan méri.

MeIéshatíok:
'' su&i.§zintméíé§ tartoftínya 0,5 - 300 Iló

szennyezettségmérés tartománya 5 J000 tü/ó
sü8írad€mér& taftománya 0 {000 I.

Tartózkodáli idő 500 ó!á8.
txsze8eze!!!q!?!!1ql!!!!i
valamennyi m&ési adatía kisebb mint ! 30%.

3.2. TápLíLí§a: 4 db 1,2 v-os G3 tipusú 3Aó kapacitású lúgo§ akkurnulátor. Gépjárműben
tó.tenő üzemelés e§etén 12-24 v-o§ fedélzeü akkumu!ítonól puffe!üzem lehótő§ége
biztosított.

3.3. Folyamatos üzemideje: min. 20 óra, fíi§sen íeltöltött akkumulátorckkal.
3,4. rKezelő szefiélyzeíe l íő.
3.5. Működé§ének megen8edett könyezeti hőm&§éklete: -40 co -.50 co.

l 3.6 Mérfielyzete: vlzszintes és íiiggőleges skátahelyzet, 8épkocsiba építhető és hordoz_
ható a kivitelnek me8f€lelően.

3.7. Mechanikai igénybevétele: 4000 ütés 100 g-vel. R|izá§ 20 - 80 Hz 6 g. víz é§ potmentes.
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A műrz€r $itya: - 3 k8, akkurndítorokkal és a ffirtáskíben elhelyezett trítozétokkal
^-5,6 tt

A vá,u4tsblá gyáítoti & u*u*, .......81_0-.L 2§-........ gy, o. 
^rroert 

az üzem MEG
ja és a rrregroadeló képvM6je ellen&izte, e műszere vonat}oó rajzo& & TU-k arapjón

ne8felelőnek bldlts é§ a lB§ztlílaü utá!ítá§ §zeriati működtet&re alkaloaslrk mitrd§iü.

Budlpest, 19 ,8.t .
l iü-fo l haírrnri l
I u. l .r_;,x",'gi |..@
l 8_ | ,l!f,!,i 

!

A megíeDdelő megbizottja
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4. A Mír§zER JÁvrTÁsÁR^ voNATKozo BE,EGYZFJEK:

§or- A jrvlű§ h9ly9. A ltlb. tövid tsír&& A jrYítad vftp8to, Ajrvttólba üü§ é3

l_ z l_ §
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5- A MftszER ÁTÁDr{s2{,RA, ÁTVÉTELÉRE voNATKozo BEJEGYZÉSEK:

A töizskónyv sátnínak m€felelő mű§zeít a teljességi j%yzék alapjátl hÉnytalanul és üzefuképes
ííapotban átvett9í!

Kelt Át4dó alakubt
név

Átvevő neve Me8iegyzé,

l_ 2. 3. 4.

§í,rz ot

f,>_ rz=oP.

43"at.

Hl. l,u EV ,B P t

l+Nűva*ffik
t\tíea.;th?D^

-4"al/"-'k

l4Vr\q o L4_L!ú"'Á

HNa|4ű:(}{r
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6. A MÍJ§ZER KARB^NTARTÁ§ÁN4{ xYÍLy4ltIABl4§A
A tarbsntsrüí§ előhísrit az ,JH-81" toz.l&i l&rb.d!íüsi és Javitá! c. ut8itá. t ítrlnazza- A végr*

" h"ltott 
"ü"!őíré§ 

Elcgfe!.tő poa§si . no8felelő tíblízrtokbsn ,,{'ie[e1,1etolend6k"

Mílz.ki elendrr&: vfuIghrjt ndó mhden alkrlommál a mű3zet hÁsanílr.tÁt m€Él6z6en & szt
_ *ijv.tőeD.

A kt§zot8íl& potltj.t: killön uts!íüicbrn.

i. q!._!rű§!9r,i_!arnl9, v€rci.jt ndó sz ltz€íngltetett műsze&kerr küön uta§ítá§ §zeíiít. A kirzol8íü§
pontjai: külötr uta§ítá! lrotitlt.

?.!!._EE!!"ti_!!9mr": vétl9hajtandó r műszet javítá§a e39téD, külölr ut.3ítí! §zerint. A raktírozot|
de nern hasznílt műrzeíekén az tl cz, rBűsza}i ellgn&r&t évenkérlt el kell
végerni. A karbant raí§ időpontjót & tényét a tt izrtöByvbe be k€ll vez9tni.
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8. A MIJSZER TELJESSÉGI JEGYZÉKE

,,IH- 81" mű§zer szondával
G3 akktrmulátot
Hoídtá§ka
szondanyél
csavalhúzó
Törz§könyv
szennyezett§é8 nolmaüíbl.ízat
ldőszakosan megengedhetó
szennyezettség értékek
Tápkábel
csatlakozó (szoüet 8yártású 8k-hoz)
vászonüfuka (tápMbel és csatlakozó lészére)
Műszeíferogó (8k ba epítéshez)

RlI-306-10-e0

RIt_306-r 1_b0
RII_258_b9
RII-254-a11-1

RI1-306-00-1

RII_306_00_2
RII-306-12-c0
RII_306_13_b0
RII_306-00-5
RIl-306-14_b0

1db
4db
1db
1db
1db
1db
1db

1db
1db
1db
1db
1db
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Az lH 81 jryl39!l!8!I4!!né!ő kezelési utá§ítása

Rendeltetése: A2 ös§zfe8]rvernemi alegy§€geknél (egysé8eknél) a ha.cfelad8t t€ljes időtaítamA alatt
eutomatikusaí méfi a §u8íIszintet, az elszeltildett §ugdradagot é§ azt az idót, amed-
dig az egysfu még az adott tetepszakaszon tartózkodhat, 50 r su8áiada8 (v€y entrek
e8ész számú több§zö!ö§€) elé.é§éi8. A műszü alkalma§ az egyset technikája, ruházata,
§tb, §ugírszennyezett§égének mérés&e és merrte§ítés ütáni eueíÓIzé§éie-

A.lkaürra§ az ale8y§ét (e8ysé8) ha.cfeladatának megfelelően gépkocsiban v€y
hoídozhstó rillipotban űzemelni.
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1,i Fólapcsotó
2./ A bekapcsotást Jetzd ?ügíló dióda
3.1 Üzemmód kapcsoló (szennyezettség vaEy tartózkodli§i idő).
4./ üüígiüís nyomó8omb és kapcsoló
5./ Kézi léptető íryomógomb
6./ Nuüázó
7./ Sugárszint és szennyezettség skíla
8,/ Tartózko&ísiidő§l0íla
9.i su8áíada$káa

10.1 Sugáadagskíla
l1./ Műszervűsítás
l2./ Csatlakozó a gk fedélreti akkumu}ítor feié
13./ Tólté§t jelző fénydióda
l4./ Csonk, a csatlakozó zárófedele számdra
1 5.1 A*kumulátor feszült§ég ellenőIző nyomógomb
16./ szondakíbel
17./ szondanyélcsatlakozó
18./ váltókal (§zennyezettsé8 e§etén a 7 és 1. F megállapitására).
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{ ír,9§!9!,9]he!y9?és9€!-b9!

Az ,,IH-81'] műszer a 8k-ban fektetett hoídhelyl€tben tartóbaí! vaglr anélkül, hevodeúet le-
szodtva helyezhető el. (A tártót külön meglendelésre a gyíító yállalat szÁlitja). Elhelyez&
ütáí a bőrtí§ka fedelét nyissuk fel és a patentek se8ít§€évet tö8zítsük fel§ő helyzetbe.
A tápkíbel csatlakoztatása előtt a iápkábelen lévő fe§zült§é8víltó kaPc.§olót a 8k_ fedélzeti
akkumu}ito! feszültségének megfelelő értéke keü áütani, majd a dugós vé8ét a gk- fedélzeti
rendszet akkumulátor csatlakoz,ó aljazatához (§zoüét íeídszerű gk-nál közbetét segítségével),a
mísik végét pedig a műsz ,,t 2" csadakozójához keu kapclolni,

Am€nnyibeít a fedélzetí íeídszer csallakozója helye_s polaritással vaíl bekötve, a ,,13" ülígíió
dióda folyamatosan világít, ellenkező e§etben a ,,12" a|jazalból a löltőkábélt ki k.ll hűÍli és
a polaritá§t ellenőrüni.

A töltődióda folyamatos viÉgítása jelzi a helyes bekötést és a folyamatos tölté§t.

A -űg§:j§39!!"té," gkn*.
Üembehelyezés:

1.1 Az üzemmódkapc§olót ,,3" helyezzük ,,T ( Í ) " á!l,ísba.

2.1 Á fótapcsoló ,,1" helyezzük ,,bekapc§olt" állá§ba. Ekkor kigl,ultad és folyaírr.tosan vilá8ít d
,,2 lenyclloda.

3.1 Az akku ellenórző nyomógombot ,,1S"nyomjuk be é§ ellenőrizzük a Bű§zer stkumulÁtorainak
f9ltöltött§égét. (A mutatónák a pfuo§ mezóben kell lenni),



_28-

4.1 Kiilön parüicaía a suEíradagmérő rendszele a mű§z€mek rrullázható, vagy a megad9tt értékre
á,llltható A következő módon:

&/ Gavaruk ki a ,,6" menetes dugót és a múszethez taJtozó c§avárhúzóval nyomjuk meg e
tolórudat. Ekkor a ,,9" abl,akban ,,0" szímérték jeleíik m€.
Ezu!ín a ,,6" dugót csavaduk vi§§za.

b./ Az ,,5" nyomógombot a nyíllal €llentéte§ ifiínyban hozdít§uk el.
Á iomb nyomkodí&ívat ílít§uk be a ,,1O" skáán a kíváít su8|írad€éítéket. EzrrÉn a
8ombot etedeti á]ásában (nyíllal azonos iníny) toljuk vhsza. szük§é8 esetén ebben a2
áüí§bán keü plombáIni,

Fentiek szednt jriíunk el akkoI is, ha nem ,,0", hanem a parancsban megádott §ugifuadagéítéket
kéll áüt8ni. (Előre betáplílni)-

5./ A múszeí a továbbiakban autofuatikusan üz€mel es bámely pillanatban leolvá§ható lóla a ,,?"
6kííín a su8rií§zint, a ,,8" skílán a megengedett taíózkodá§i idő.
(501 va8y ónnek ege§z számú többszötósére vonatkoztatva)_ A ,,9" és ,,1o" ablakokben pedig
a mÁr eiszenvedett §ugifuad€. (A két számérték ös§zeadandó).

Fi8].elem: A műszelt c§ak a haícfeladat vé8eztével, kiilön pa.ancsía szabad kikapcsolni-
Nem me8felelő üÉ§i üszonyok kózótt, a műszór sMlí.it a ,,+" vügíúskapcsotót
lenyomva, idő§zako§an, vagy a nyíl irányába tolva folyamato§án megvillgíüatjuk.
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A múszer kikapcsolísa

, a.l Helyezzinkaz,,7" fík^pcsolót kikapcsolás ílltísba, ek}or a ,,2" vilá8ítódióda kialszik.

b./ Amennyiben a mőgzert a gk,ban hagyjuk kikapc§olís utáí, akkol a töltőkábelt a fedélzeti

rend§z€rrőt kaPc§oljuk le. Ek{.ot a tölté§l jelző dióda is kiálszik-

Me&ie8yzé§: A műszet saját akkumulátorai a műwer kikapc§olt helyzetében is tölthetók
a fedélzeti íendszer!ö kiilön uts§itás szerint,

A múszer üzemolt9té§e hordhelyzetben gk-n kívül (,,Taítózko@|I!9!!q!!!!l):

A műszert !i!3ry!!3i8!! ü§szük ki 8k-n Kvülre a következő módon:

1.1 Á,,12" c§atlakozóból húzzuk ki a du8aszt.

2.1 A ,,l2' csonkra csatoljuk a ,,14'Lró levett zárófedelet.

3.1 A műszer bőrtó§kíját csukjuk le, ezután a ógzítőhevedett oldjuk és a mű§zeJt ho!d-
helyzetbe helyezzük.

A mú§zeí hordhelyzetben sernmilyen kezelést nem 8ényel (kivetel esetle8 a vilá8ítás). A 8yalo8osan
vé8rohajtott hárcfeladat elvégzése uün a leírt.kat fordított soÍtendben végíehajtva helyezzük a mŰ-

§zelt a gk-b6 vi§§z& ugyancsak kikapc§olás nélkül.
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szrnnyezett#EEi§ y]b9!giÉ!l3g]!E9g9!

'' t,l vetyük ki a mű§zert a 8k-ból a fiár leftt módo*.
2.1 Nyissuk ki a bőrniska fed€lét, IGpcsoljuk ki a szondát rögzítő hevedert.

3.t A rzo;dáhosszabbítót (íyelet) a ti§kíb5l ve8yük ki és csatl8kozta§suk a szondához

1 4J A szonda vé8én lévő,,18" váltókaít íüítsuk a kívínt áúí§b&

5,t A műszeren lévő,,3" kapcsolót lfitsuk {[ áüísba, a,,l" főkapc§olót kaPcsoljuk b€,

(A ,,2 ' vná8ítódióda ekkor vilá8ít.)
6.1 Hajt§uk vé8'e a mé!é§t a metszokott módon. Az értékeket a ,,7" (pito§jelz&ű) skálán

olvashatjuk le.
7,1 A mérés elvegzése utÁn a írűszelt az ehrondották foldított soEendjéb€n &ítházzuk

vissza és a parancsnak megfelelően álljuttk át ,,táítózkodási" üzemmódba, va8y a

műszeí kapc§oljuk ki.


