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ΝΕΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

RADON-SCOUT HOME 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Κατασκευαστής: Sarad GmbH, Wiesbadener Str. 10, 01159 Dresden, Γερμανία 
 

Τύπος: Radon-Scout Home  

 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 Υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης ακρίβειας, γερμανικής κατασκευής, του Οίκου SARAD 

GmbH 
 Συνεχής μακροχρόνια μέτρηση συγκέντρωσης ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους 
 Ανιχνευτής άλφα-φασματοσκοπίας με φωτοδίοδο PIN  
 Κλίμακα μέτρησης 0…10.000.000 Bq/m3 
 Ακρίβεια (σε 2000 Bq/m3): Σε διάστημα 1 μηνός συνεχούς μέτρησης, 90% των μετρήσεων 

έχουν απόκλιση μικρότερη από 7% της πραγματικής τιμής 
 Επιπλέον αισθητήρες:  Θερμοκρασία, υγρασία, προαιρετικά βαρομετρικό και ανιχνευτής 

κίνησης 
 Ενδείξεις στην οθόνη: Τρέχουσα τιμή συγκέντρωσης ραδονίου στο χώρο (με επιλεγόμενα 

χρονικά διαστήματα μεταξύ μετρήσεων), μέσο όσο απ την αρχή μιας μέτρησης, θερμοκρασία, 
υγρασία, προαιρετικά αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης και ανιχνευτής κίνησης 

 Μνήμη 16.383 μετρήσεων  
 Φωτιζόμενη οθόνη με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες  
 Θύρα USB, περιλαμβάνεται λογισμικό Radon Vision για διαχείριση των δεδομένων 

(κατέβασμα σε Η/Υ, απεικόνιση αποτελεσμάτων, εκτύπωση, εξαγωγή κ.λπ.) 
 Λειτουργία ρεύματος  μέσω USB και  με 2 Χ ΑΑΑ  μπαταρίες 
 Διαστάσεις 80 mm x 96 mm, 44 mm, βάρος περίπου 140 g με μπαταρίες 
 Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: Υλικά για επίτοιχη τοποθέτηση, κλιπ ζώνης, θήκη 

μεταφοράς. 
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Το ραδιενεργό ευγενές αέριο ραδόνιο θεωρείται η δεύτερη αιτία 
καρκίνου του πνεύμονα μετά το κάπνισμα. Για το λόγο αυτό, από το 
2018 η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει το όριο των 300 Bq/m3 για 
συγκέντρωση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους. Το ραδόνιο 
εισέρχεται από το υπέδαφος μέσω των υλικών κατασκευής της 
οικοδομής και συγκεντρώνεται στους εσωτερικούς χώρους του 
κτιρίου ανάλογα με την ποσότητα στο υπέδαφος και με τις συνθήκες 
μόνωσης και αερισμού στο κτίριο.  
 

 
 
 
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 2 – 4 εβδομάδες από παραγγελία 


