
THIẾT BỊ KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN MÁY CHỤP X QUANG 
Model: TNT 12000 

Thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn máy chụp X Quang TNT 12000 là 

dòng thiết bị mới nhất và toàn diện nhất trên thị trường dung để 

kiểm tra chất lượng và sự an toàn của các hệ thống X quang 

chẩn đoán hình ảnh.  

Với khả năng lựa chọn đầu đo bán dẫn đo được tất cả các thông 

số trong một lần chụp, liều kế, các buồng ion, mạch sun đo 

mA/mAs trực tiếp hoặc kìm đo mA/mAs gián tiếp tuỳ chọn, và lựa 

chọn màn hiển thị cầm tay hoặc giao diện laptop (đều không dây 

hoàn toàn), thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn máy chụp X Quang 

TNT 12000 cung cấp các giải pháp tiên tiến cho bất kỳ quy trình 

kiểm tra và hiệu chuẩn máy chụp X quang nào. Tuổi thọ pin dài 

đảm bảo hoạt động liên tục cả ngày.  

Đầu đo bán dẫn TNT 12000WD có thể đuợc thiết lập trong vài 

giây và đo kVp, liều, suất liều, thời gian, chiều dày hấp thụ một 

nửa (HVL) chỉ trong một lần chụp. Liều kế đi kèm TNT 12000 

DoseMate và buồng ion cho phép đo liều và suất liều chính xác 

của các hệ thống X quang thường quy, X quang răng, X quang 

tăng sáng truyền hình và X quang chụp cắt lớp điện toán (CT). 

Giao diện không dây ZigBee cho phép kiểm tra và lập biên bản 

nhanh chóng và với công suất tiêu thụ không đến 1mW, giao 

diện không dây này đuợc ưa chuộng hơn so với giao diện 

Bluetooth trong môi trường y tế, nơi mà việc gây nhiễu cho các 

thiết bị giám sát và điều trị bệnh nhân tinh vi có thể là một vấn đề 

lớn.    

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm chính 
o Khả năng lựa chọn đầu đo bán dẫn tất cả trong một, liều kế, các buồng ion, mạch sun đo mA/mAs trực tiếp hoặc kìm đo mA/mAs 

gián tiếp tuỳ chọn, và lựa chọn màn hiển thị cầm tay hoặc giao diện laptop của người dùng.  

o Hoạt động dựa trên giao diện không dây ZigBee 

o Thiết kế cầm tay, nhỏ gọn. 

o Thiết lập trong vài giây 

o Hiển thị tất cả các giá trị trong một lần chụp.  

o Giao diện nguời dùng đơn giản 

o Chắc chắn vô song giúp đảm bảo tính ổn định trong thời gian dài 

o Tốc độ lấy mẫu kV 40 kHz đảm bảo độ chính xác với các ứng dụng khó khăn nhất. (TNT 12000WD) 

o Mạng lưới hỗ trợ toàn cầu cung cấp dịch vụ nhanh chóng và  thuận tiện cho khách hàng của Fluke Biomedical trên toàn thế giới.  



Các thành phần của hệ thống 

Đầu đo không dây TNT 12000WD  Liều kế TNT 12000 DoseMate  

Với khả năng đo tất cả các thông số trong một lần 

chụp và giao diện không dây ZigBee, kết hợp với 

thiết kế chắc chắn, tin cậy và chính xác vốn là 

thương hiệu của Fluke, TNT 12000WD là một thế hệ 

thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn máy chụp X quang 

không xâm nhập mới. Thiết kế nhỏ gọn của nó giúp 

tăng tính linh hoạt và khả năng hoạt động không dây 

đảm bảo việc thiết lập chỉ trong vài giây.  

Do TNT 12000WD đo tất cả các thông số trong mỗi 

lần chụp, việc lựa chọn thực đơn phức tạp không 

còn cần thiết, qua đó cải thiện hơn nữa hiệu suất của 

người sử dụng. TNT 12000WD luôn luôn đuợc mặc 

định về cấu hình được sử dụng gần nhất khi bật lên, 

nên khi được sử dụng thường xuyên cho các quy 

trình lặp lại, nó thực sự là một giải pháp một nút bấm 

(nút bật thiết bị). TNT 12000WD có chức năng mở 

rộng cho các ứng dụng hiện đại và có thể được sử 

dụng với số lần bấm phím tối thiểu. Người dùng có 

thể định nghĩa và chọn các quy trình đo lường tuỳ 

biến và lưu chúng lại để sử dụng sau này.  

Phần mềm tự động thử nghiệm và lập biên bản toàn 

diện cũng có sẵn cho TNT 12000WD, tạo nên lợi thế 

cho các quá trình thử nghiệm chính xác và lặp lại.  

TNT 12000 DoseMate với các buồng ion cho phép 

đo liều chính xác - vốn rất cần thiết để đảm bảo tính 

nhất quán trong đo liều tuyệt đối. Với các giao thức 

đo lường có thể tuỳ biến, liều kế DoseMate cho phép 

kiểm tra và hiệu chuẩn các hệ thống X quang thường 

quy, X quang răng, X quang tăng sáng truyền hình 

và X quang chụp cắt lớp điện toán (CT) một cách 

toàn diện và lặp lại chỉ bằng vài lần bấm phím. TNT 

12000 DoseMate tương thích với các buồng ion 

ngoài của TRIAD™ và NERO®, cho phép bạn sử 

dụng công ngệ liều kế mới nhất với chi phí đầu tư tối 

thiểu. 

 

Đo mA/mAs  
Khả năng đo mA/mAs cũng được tích hợp sẵn trên 

cả TNT 12000WD và TNT 12000 DoseMate. Một 

mạch sun đo mA/mAs trực tiếp tiêu chuẩn hoặc kìm 

đo gián tiếp tuỳ chọn cũng sẵn có để đáp ứng các 

thách thức trong đo lường mAs với tất cả các hệ 

thống X quang. Giao diện không dây ZigBee cho 

phép truyền kết quả đo với đầy đủ các giá trị đo trong 

một lần chụp đến màn hiển thị cầm tay hoặc laptop 

theo yêu cầu của người sử dụng,   



Màn hiển thị không dây TNT 12000D  Phần mềm tự động kiểm Ansur  

Màn hiển thị không dây TNT 12000D được thiết kế 

đặc biệt để cải thiện năng suất của người dùng và 

hiển thị tất cả các giá trị đo được, cũng như thông tin 

nhận dạng, mức pin, ngày hiệu chuẩn và hơn thế 

nữa. Giao diện không dây ZigBee từ TNT 12000WD 

và TNT 12000 DoseMate cung cấp sự liên lạc có 

định hướng tới Màn hiển thị cách chúng tới 100 feet 

(30.5 mét) để có thể đọc kết quả nhanh chóng. Liên 

lạc không dây và giao diện thông minh của thiết bị 

cho phép người dùng thực hiện nhiều lần chụp mà 

không phải rời khỏi khu vực chắn bức xạ, vì vậy, cho 

phép thực hiện đầy các quy trình kiểm tra và hiệu 

chuẩn với số lần đi lại tối thiểu giữa khu vực vận 

hành và thiết bị kiểm. Công suất tiêu thụ thấp của 

giao diện ZigBee cho phép kéo dài tuổi thọ pin hơn 

nhiều lần so với các thiết bị kiểm sử dụng giao diện 

Bluetooth – vốn yêu cầu phải xạc lại liên tục do tiêu 

thụ điện năng không hiệu quả.    

 

 

Phần mềm tự động kiểm cho phép các quy trình bảo dưỡng dự 

phòng được kiểm soát chặt chẽ và lập biên bản liên tục trong khi 

vẫn đưa người dùng qua các quy trình kiểm tra theo quy định với 

các chỉ dẫn đơn giản và hiệu quả. Sự chuẩn hóa việc kiểm tra 

giúp giảm thiểu sai sót gây ra bởi người dùng và giảm bớt các 

yêu cầu về đào tạo với chỉ dẫn từng bước chi tiết. Các hình ảnh, 

hình vẽ, và các công cụ hướng dẫn được hỗ trợ bằng hình ảnh 

có trong quy trình thử nghiệm giúp loại bỏ sự cần thiết phải mang 

theo các cuốn sách hướng dẫn đồ sộ cho các quy trình bảo 

dưỡng dự phòng phức tạp. Giao diện lập biên bản điện tử và cơ 

sở dữ liệu/CMMS chuyên nghiệp cho phép quản lý toàn bộ số 

liệu bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng.    

 



Chúng tôi đã hỏi một người dùng 
TNT 12000 thực tế 
 

Theo kinh nghiệm của cá nhân ông thì cái gì 
là lợi ích hàng đầu của TNT 12000? 

“TNT 12000 giúp việc kiểm tra của tôi trở nên 

rất đơn giản và việc giải thích cũng rất đơn 

giản.” 

 

Ông đánh giá thế nào về tính dễ sử dụng 
của TNT 12000 so với các thiết bị ông đã sử 
dụng trước đây?  

“TNT 12000 cực kỳ dễ sử dụng. Tôi cho nó 

điểm 9 trên thang điểm 10”  

 

Ông đánh giá thế nào về tính tin cậy của 
TNT 12000 so với các thiết bị ông đã sử 

dụng trước đây?  

“Chỉ cần nhìn TNT 12000 là anh có thể nói nó 

rất bền – nó trông rất dày dặn. Tôi mang nó đi 

khắp nơi trong một cái valy, quẳng nó vào trong 

xe, và để nó trong nhiều môi trường có nhiệt độ 

khác nhau  Công nghệ bán dẫn đã làm cho nó 

bền hơn. Có vẻ như nó có thể chịu được quá 

lạnh hoặc quá nóng tốt hơn nhiều so với các 

thiết bị tôi đã sử dụng trước đây.” 

 

Ông sẽ giới thiệu TNT 1200 như là một 
khoản đầu tư tốt cho những người khác 
chứ? Nếu đúng vậy thì tại sao?  

“Vâng, tôi sẽ giới thiệu cho không chỉ các nhà 

vật lý mà còn cho cả các nhân viên của các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với 

hoạt động kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 

y tế. Đây là thiết bị mà họ có thể tin cậy và gọi 

nó là chuẩn công nghiệp về độ chính xác kiểm.” 

 

 Frederic Mis PhD, CHP 

 



Thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn máy chụp X quang TNT 12000 
Đặc tính vật lý 
Màn hiển thị Tinh thể lỏng màu 320 x  240 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 
Màn hiển thị TNT 12000D  

15.5 cm x 11.4 cm x 4.1 cm  
(6.1 in x 4.5 in x 1.6 in) 

Đầu đo không dây TNT 12000WD  17 cm x 11.4 cm x 4.4 cm 
(6.7 in x 4.5 in x 1.75 in)  Liều kế TNT 12000 DoseMate  

Trọng lượng 
Màn hiển thị TNT 12000D  0.422 kg (0.93 lb) 
Đầu đo không dây TNT 12000WD  0.7 kg (1.5 lb) 
Liều kế TNT 12000 DoseMate  0.5 kg (1.1 lb) 

Đặc tính về điện 

Pin 
Loại 

Lithium-ion 
3.7 V 
4000 mAh 

Thời gian xạc Khoảng 5 giờ 
Thời gian làm việc Tối thiểu là khoảng 8 giờ 

Nắn dòng 

Điện áp vào 100 V ac ~ 240 V ac 
Tần số vào 50/60 Hz 
Dòng điện vào 0.5 A (rms) 
Điện áp ra 6 V dc 

Đặc tính về môi trường 
Nhiệt độ làm việc 0 ºC ~ 35 ºC (32 ºF ~ 122 ºF) 
Nhiệt độ bảo quản -35 ºC ~ 50 ºC (-31 ºF ~ 122 ºF) 
Độ ẩm làm việc 20 % ~ 80 % RH (không ngưng tụ) 

 
Đầu đo không dây TNT 12000WD 
Đo kVp  

Đơn vị 
kVp trung bình (trung bình của các đỉnh trong một khoảng thời gian xác định) 
kVp Max (đỉnh trong một khoảng thời gian xác định) 
PPV (điện áp đỉnh thực tế) 

Dải đo 

Chế độ Radio/Fluoro  40 kV ~ 150 kV 
Chế độ Mammo 22 kV ~ 35 kV (hiệu chuẩn tiêu chuẩn) 
Rh/Rh  25 kV ~ 49 kV (hiệu chuẩn tuỳ chọn) 
Mo/Rh  22 kV ~ 40 kV (hiệu chuẩn tuỳ chọn) 
Mo/Al  22 kV ~ 49 kV (hiệu chuẩn tuỳ chọn) 
Rh/Al  22 kV ~ 49 kV (hiệu chuẩn tuỳ chọn) 
W/Rh (hiệu chuẩn tuỳ chọn) 
W/Ag  (hiệu chuẩn tuỳ chọn) 

Độ phân giải 0.1 kV 

Độ chính xác 
Chế độ Radio/Fluoro  ± 2 % hoặc ± 1 kV (chọn giá trị lớn hơn) 
Chế độ Mammo ± 2 % hoặc ± 0.7 kV (chọn giá trị lớn hơn) 

Độ lặp lại ± 1 % (độ lệch chuẩn của 5 giá trị đo) 

Dải hiệu chỉnh lọc 
Chế độ Radio/Fluoro  1 mm Al ~ 10 mm Al hoặc tương đương 
Chế độ Mammo 0 mm Al ~ 0.4 mm Al (thêm)  

 

Đặc tính kỹ thuật 



Đầu đo không dây TNT 12000WD (tiếp tục) 

Đo liều 
Đơn vị Roentgens, Grays 

Dải đo 
0.5 mR ~ 999 R 
5 µGy ~ 999 Gy 

Độ phân giải 
1 µR 
0.01 µGy 

Độ chính xác ± 5 % 
Độ lặp lại ± 0.5 % (độ lệch chuẩn của 5 giá trị đo) 

Dải hiệu chỉnh lọc 
Chế độ Radio/Fluoro  1 mm Al ~ 10 mm Al hoặc tương đương 
Chế độ Mammo 0 mm Al ~ 0.4 mm Al (thêm)  

Dải hiệu chỉnh kV 
Chế độ Radio/Fluoro  40 kV ~ 150 kV 
Chế độ Mammo Mo/Mo: 22 kV ~ 35 kV 

Đo suất liều 
Đơn vị Roentgens, Grays / giờ, phút, giây, xung 

Dải đo 

8 mR/s ~ 10 R/s 
70 µGy ~ 100 mGy/s 
130 µR/pulse ~ 160 mR/xung (@ 60 pps) 
1.2 µGy/pulse ~ 1.4 mGy/xung (@ 60 pps) 

Độ chính xác ± 5 % 

Dải hiệu chỉnh lọc 
Chế độ Radio/Fluoro  1 mm Al ~ 10 mm Al hoặc tương đương 
Chế độ Mammo 0 mm Al ~ 0.4 mm Al (thêm)  

Dải hiệu chỉnh kV 
Chế độ Radio/Fluoro  40 kV ~ 150 kV 
Chế độ Mammo Mo/Mo: 22 kV ~ 35 kV 

Đo thời gian: chế độ Radio 
Đơn vị Mili giây, xung 

Dải đo (ở độ chính xác công bố) 
Mili giây 10 ms ~ 9999 ms 
Xung 1 xung ~ 999 xung 

Độ phân giải 
Mili giây 0.1 ms 
Xung 1 xung  

Độ chính xác 
Mili giây 1 % or 0.5 ms 
Xung ±1 xung  

Độ lặp lại 
Mili giây 1 % hoặc 0.5 ms 
Xung ±1 xung  

Đo thời gian: chế độ Fluoro 
Dải đo  10 giây ~ 9999 giây 
Độ phân giải 0.1 giây 
Độ chính xác 1 % hoặc 0.5 giây 
Đo tốc độ xung trung bình: chế độ Fluoro  
Dải đo  1 pps ~ 999 pps 
Độ phân giải 1 pps 
Độ chính xác 1 pps 
Đo độ rộng xung trung bình: chế độ Fluoro  
Dải đo  10 ms ~ 999 ms 
Độ phân giải 0.1 ms 
Độ chính xác 1 % hoặc 0.5 ms 

 



Đầu đo không dây TNT 12000WD (tiếp tục) 
Đo chiều dày hấp thụ một nửa (HVL) 

Dải đo  
Chế độ Radio/Fluoro  1.2 mm Al ~ 10 mm Al (tương đương) 
Chế độ Mammo 0.2 mm Al ~ 0.6 Al (tương đương) 

Độ phân giải 
Chế độ Radio/Fluoro  0.1 mm Al (tương đương) 
Chế độ Mammo 0.01 mm Al (tương đương) 

Độ chính xác 
Chế độ Radio/Fluoro  ± 10 % hoặc 0.2 mm Al (tương đương) 
Chế độ Mammo ± 5 % hoặc 0.05 mm Al (tương đương) 

 
Liều kế TNT 12000 DoseMate  
Độ chính xác 

Độ chính xác đo liều và suất liều 

± 1 % giá trị đo ± 2 bước phân giải của dải đo trên dải nhiệt độ 18 °C ~ 28 °C và ± 2 % giá trị 
đo  ± 2  bước phân giải của dải đo trên toàn bộ dải nhiệt độ làm việc từ 0 °C ~ 50 °C 
Hiệu chuẩn kết nối chuẩn NIST 3 % được cung cấp với mỗi hệ thống và đã bao gồm các ảnh 
hưởng của 96035B và 96020C 

Các chế độ đo 

Liều   
Tự động dải trên 5 giá trị thập phân của dải độ nhạy 
Tự động bù trôi 
Tự động giữ giá trị đo trên màn hiển thị sau khi chụp 

Suất liều 

Dải đo rộng  
Tự động bù trôi và lọc phi tuyến 
Tự động dải trên 5 giá trị thập phân của dải độ nhạy 
Màn hiển thị cập nhật một lần mỗi giây 

Chế độ suất liều thấp 
Chế độ này chỉ dùng để đo suất liều cực thấp. Tính năng lọc số phi tuyến và tự động dải cho các dải độ nhạy lên tới 5 thập phân. Màn 
hiển thị cập nhật một lần mỗi giây.  Trong chế độ này, tính năng bù trôi không đựơc sử dụng. Vì thế, hệ thống có thể hiển thị các suất 
liệu cực thấp.  
Yêu cầu về nguồn điện 

Nguồn điện áp phân cực 
Phân cực kiểu điện tử cố định (~300 V) 
Điện áp phân cực được loại bỏ khỏi đầu nối đầu vào 3 trục khi tắt thiết bị  

Các kết nối 
Đầu vào buồng ion Triax, BNC 
Nguồn điện Giống TNT 12000WD 
Thông tin chung 

Màn hiển thị 
Giao diện ZigBee không dây hoặc giao diện USB với màn hiển thị của TNT 12000 hiển thị tất 
cả các thông tin nhận dạng buồng ion, kết quả đo dưới dạng số, mức pin, ngày hiệu chuẩn, 
và các thông tin khác 

Trọng lượng ≈ 0.68 kg (1.5 lb) 

Kích thước (tối đa) (Dài x Rộng x Cao) 
15.2 cm x 11.4 cm x 4.45 cm 
(6 in x 4.5 in x 1.75 in) 



Các buồng ion chẩn đoán 96020C và 96035B 
 96020C 96035B 

Dải năng lượng 30 kVp ~ 150 kVp  
30 kVp ~ 150 kVp khi đo Máy chụp X quang chẩn đoán 
20 kVp ~ 50 kVp khi đo Máy chụp X quang vú.  

Thể tích danh định 150 cm3, đường kính 11.30 cm, dày 1.5 cm 15 cm3, đường kính 3.96 cm, dày 1.22 cm 

Độ nhạy danh định 
H60: 2.08 R/C x 107 R/C ở 22 °C và 760 
mmHg (được tối ưu cho đo máy cine và máy 
tăng sáng truyền hình mức thấp) 

L100: 2.0 R/C x 108 R/C ở 22 °C và 760 mmHg 

MV30 2.21 R/C x 108 R/C ở 22 °C và 760 mmHg (Đáp ứng năng lượng phẳng phù hợp với X quang chẩn 
đoán và X quang vú truyền thống)  

Dòng điện rò < 10 fA ở các điều kiện phân cực thông thường (300 V) 
Hiệu suất thu góp 95 % ở 2,000 R/min  95 % at 5,000 R/min 
Vật liệu chế tạo thành Nhựa nhiệt dẻo graphit  Acrylic phủ graphit 

Vật liệu chế tạo cửa sổ Polycarbonate phủ graphit dày 0.76 mm Cả hai cửa sổ vào được chế tạo từ Polycarbonate phủ 
graphit dày 0.25 mm 

Tỷ trọng của cửa sổ 91 mg/cm2  32 mg/cm2 

Diện tích cửa sổ tác dụng 100 cm2, đuợc đặt ở giữa thân buồng 

Mỗi bên của buồng có một khu vực cửa sổ tác dụng 
hình tròn đặt ở giữa, khoảng cách từ nó đến đầu nối xa 
hơn 7.1 mm so với đến tâm của thân buồng, các khu 
vực cửa sổ tác dụng này có diện tích 12.32 cm2 

Đĩa thu góp 
Đĩa acrylic phủ graphit dày 0.8 mm, đường 
kính 10.80 cm, khu vực bảo vệ 2.16 cm x 
2.85 cm được cách điện với khu vực thu góp 

Đĩa Polycarbonate phủ graphit, lắp ở giữa, dày 0.25 
mm, đường kính 3.18 cm, ± 0.01 cm, khu vực bảo vệ 
1.27 cm x 0.89 cm được cách điện với khu vực thu góp 

Đầu nối Đầu nối BNC 2 vấu, ba trục, lắp ở cạnh bên 

Hiệu chuẩn 

Hiệu chuẩn tiêu chuẩn được thực hiện ở 
H60 (NIST định nghĩa là 60 kVp, tấm nhôm 
HVL đầu tiên dày 6 mm, hệ số thuần nhất là 
94) 

Hiệu chuẩn tiêu chuẩn được thực hiện ở một chùm tia 
X quang chẩn đoán và một chùm tia X quang vú   
Các hệ số hiệu chuẩn được thường hoá về chùm tia X 
quang chẩn đoán  không suy hao ở 22 °C và 760 
mmHg 
Hiệu chuẩn trên phần X quang chẩn đoán của buồng 
được thực hiện ở chùm tia X quagn vú M80 (NIST định 
nghĩa là ở 80 kVp, tấm nhôm HVL đầu tiên dày 2.97 
mm, hệ số thuần nhất là 57)  
Hiệu chuẩn trên phần X quang vú của buồng được 
thực hiện ở Mo/Mo28 (NIST định nghĩa là ở 28 kVp, 
tấm nhôm HVL đầu tiên dày 0.332 mm, hệ số thuần 
nhất là 74.3) hoặc MV30 (PTB định nghĩa là ở 30 kVp, 
tấm nhôm HVL đầu tiên dày 0.337) 

 
 
 
 
 



Buồng Ion Đơn vị Dải tác dụng *** Bước phân giải 
15 cc  R 100 µ ~ 20 1 µ 
 R/s  100 µ ~ 20  1 µ 
 R/m  5 m ~ 1200  50 µ 
 R/h  100 m ~ 72 k 1 m 
 R/f** 2 µ ~ 333 m  0.02 µ 
 Gy  1 µ ~ 175 m  0.01 µ 
 Gy/s  1 µ ~ 174 m 0.01 µ 
 Gy/m  50 µ ~ 10.5  0.5 µ 
 Gy/h  1 m ~ 630 0.01 µ 
 Gy/f**  0.02 µ ~ 2.9 m  0.2 µ 
150 cc  R 10 µ ~ 2  0.1 µ 
 R/s  10 µ ~ 2  0.1 µ 
 R/m  0.5 m ~ 120  5 µ 
 R/h  10 m ~ 7.2 k  0.1 m 
 R/f** 0.2 µ ~ 33 m  0.002 µ 
 Gy  0.1 µ ~ 17.5 m  0.001 µ 
 Gy/s  0.1 µ ~ 17.5 m  0.001 µ 
 Gy/m  5 µ ~ 1050 m  .05 µ 
 Gy/h  0.1 m ~ 63  0.001 m 
 Gy/f**  0.002 µ ~ 290 µ  0.02 n 
150 cc - chế độ suất liều thấp R/s  2 µ ~ 2*  0.1 µ 
 R/m  0.1 m ~ 120*  5 µ 
 R/h  2 m ~ 72 k*  0.1 m 
 R/f** 0.04 µ ~ 33 m*  0.002 µ 
 Gy/s  0.02 µ ~ 17.5 m*  0.001 µ 
 Gy/m  1 µ ~ 1050 m*  0.05 µ 
 Gy/h  0.02 m ~ 63*  0.001 m 
 Gy/f**  0.4 n ~ 290 µ  0.02 n 
Đơn vị điện C 1 p ~ 100 n  0.01 p 
 A 1 p ~ 100 n  0.01 p 
Các giá trị cho các buồng ion được tính toán bằng các độ nhạy danh định: 15 cc: 2.4 x 108 R/C, 150 cc: 2.4 x 107 R/C. 
* Dải tác dụng đo suất liều cực thấp ở bước phân giải 5%. **Ở 60 f/s (1 ~ 120 ảnh /có thể chọn). 
*** Dải tác dụng theo IEC 61674 ở các bước phân giải 1 %. 

 
Đo mA/mAs  
Dải đo Min Max 

Dải đo mAs xâm nhập (trực tiếp) (với mạch sun) * 
0.00  99.99 

100.0  999.9 

1000 1999 

Dải đo mAs không xâm nhập (gián tiếp) (với kìm) 
0.00  999.9 
1000 3999 

* Đo mAs hoàn toàn tự động dải, vì vậy các giá trị này chỉ là dải hiển thị 
Độ chính xác 
Đo mAs xâm nhập (trực tiếp) (với mạch sun)  ± 1 % 



Bảng cấu hình 

Máy chính 
Đầu đo không dây TNT 12000WD 
với chức năng đo mAs 

Đầu đo không dây TNT 12000WD  

Liều kế TNT 12000 DoseMate với 
chức năng đo mAs  

Liều kế TNT 12000 DoseMate 

Màn hiển thị không dây TNT 12000D 

Phụ kiện tiêu chuẩn 
Nắn dòng 

Nắn dòng/Xạc pin 

Cáp USB, A ~ Mini B 

Cáp USB, Mini A ~ Mini B 

Giá đỡ 

Phích cắm, Đầu nối, Triax 

Cáp Triax, đực – đực, BNC, dài 6 ft 

Khóa USB ZigBee 

Bộ tấm lọc HVL 

Bộ điều hợp nhiều chân 

Cán bộ điều hợp 

Bộ dây đo 

Cáp đo mA, BNC, (đực – cái) 

Mạch sun đo mA 

Đầu nối, BNC (cái) ~ đầu cực 

Đầu nối, BNC (cái) ~ phích cắm chuối 

Valy 

Valy 

Valy 

Đĩa CD  

Hướng dẫn sử dụng 

Mã 



Thông tin đặt hàng 
Mã đặt hàng / Mô tả 
3586807  Đầu đo không dây TNT 12000WD với chức năng đo mAs + Liều kế  
 TNT 12000 DoseMate + Màn hiển thị TNT 12000D  
3586829  Đầu đo không dây TNT 12000WD + Liều kế TNT 12000 DoseMate  
 với chức năng đo mAs + Màn hiển thị TNT 12000D  
3586787  Đầu đo không dây TNT 12000WD với chức năng đo mAs +   
 Màn hiển thị TNT 12000D  
3586779  Liều kế TNT 12000 DoseMate với chức năng đo mAs +    
 Màn hiển thị TNT 12000D  
3586841  Đầu đo không dây TNT 12000WD + Liều kế TNT 12000 DoseMate   
 + Màn hiển thị TNT 12000D  
3335763  Đầu đo không dây TNT 12000WD + Màn hiển thị TNT 12000D  
3586754  Liều kế TNT 12000 DoseMate + Màn hiển thị TNT 12000D  
 

 
 

Phụ kiện tùy chọn 
2549992  Buồng Ion chẩn đoán, 150 cc 
2550024  Buồng Ion chẩn đoán, 15 cc 
2549741  Buồng Ion CT, 10 cc 
2549734  Buồng Ion CT, 3.2 cc 
3265786  Cáp Triax, đực – đực, BNC, dài 20 ft 
2118136  Cáp đo mA, đực – cái, BNC, 20 ft (chỉ dành cho các tùy chọn có chức năng 
 đo mAs) 
3586746  Kìm đo mA (chỉ dành cho các tùy chọn có chức năng đo mAs) 
3337356  Phần mềm tự động kiểm TNT 12000 Ansur ( chỉ TNT 12000WD only) 

Đi kèm với mỗi hệ thống TNT 12000 

o Phần mềm TNT 12000 EXL giúp đưa các giá trị 
đo được  vào các khuôn mẫu của Microsoft® 
Excel có thể tùy biến. Các form này có thể được 
sử dụng để lưu trữ các bản ghi và lập biên bản.  

o Khóa USB ZigBee cung cấp giao diện không dây 
trực tiếp giữa thiết bị đo và máy tính của người 
dung mà không cần phải có màn hiển thị.  

o Cáp USB cho phép giao tiếp với máy tính, lập 
biên bản trên Excel, và chay phần mềm tự động 
kiểm Ansur   

o Valy được thiết kế đặc biệt để tối đa tính linh 
hoạt của hệ thống.  




