
Med 20 års erfarenheter av att bygga strålnings-
detektorer för säkerhetsorgan, myndigheter 

och den privata marknaden

 RADEX MR107 Snabbguide
Tack för att du köpt RADEX MR107 radongas-
detektor. Enheten är designad för att mäta 
volymaktiviteten för Rn-222 och dess döttrar vid 
jämvikt.

RADEX MR107 detekterar dynamiska förändringar i 
strålningen från Rn222 och dess döttrar i luft. Den kan 
larma när halterna överstiger ett valt värde och du kan 
ladda ner data från detektorn till din PC för senare 
analys.

Mätning och funktioner:
• Mäter den radioaktiva volymaktiviteten i luft,

relativ luftfuktighet och lufttemperatur.

• justerbart alarm vid förhöjda halter av radon i
luften.

• följer dynamiska förändringar av radon-aktiviteten,
luftfuktighet och temperatur.

• räknar ut minimivärde, median och maximum av
volymaktivitet, lufttemperatur och luftfuktighet.

• lagrar uppmätta data om intervaller av fyra timmar
dör bearbetning i PC.

• data bearbetas i den gratis programvaran
"Radex Data Center".

KOM IGÅNG
Denna apparat behöver ingen särskild instalation eller 

förberedelser. Slå på den och mätningen startar 
omedelbart.

Detektorn har ett inbyggt batteri (5V). När batteriet 
börjar ta slut, anslut detektorn till en USB-port eller 
USB-laddare för laddning av batteriet. Observera att 
den inte mår bra av att köras i botten, utan bör laddas 
innan batteriet är helt tomt.

Att placera detektorn

Den bästa placeringen av detektorn är i ansikts-
höjd för den som skall vara i huset. Har du 
krypande barn bör detektorn ligga i knähöjd. På 
kontoret bör den ligga på skrivbordet eller 
liknande. I sängkammaren på sängbordet.

Radondetektorn är en känslig apparat och 
ventilationsspalterna på detektorns framsida skall inte 
utsättas för direkt solljus! Detektorn bör också hållas 
ifrån stark elektromagnetisk strålning som t.ex. 
mikrovågsugnar, mobiltelefoner, WiFi-modem, 
surfplattor etc.

I fall där mycket höga radonvärden uppmäts är det 
viktigt att ventilera lokalen samt vistas så lite som möjligt 
i den tills du hittat källan och avlägsnat den.

START
1. Starta detektorn genom med strömbrytaren

På detektorns baksida. detektorn är nu i
väntläge.

2. Tryck på symbolen; på framsidan.

3. Mätning påbörjas.

AVSTÄNGNING

1. Håll inne knappen med symbolen;  på
detektorns framsida i fem sekunder. Detektorn
går från mätläge till väntläge.

2. För längre lagring av detektorn, tryck av den på 
den fysiska sdtrömbrytaren på detektorns 
baksida.

ANVÄNDNING
När detektorn startar visas modellnamnet i 

displayen. Efter 5 sekunder är detektorn igång och 
mäter. Nu visas även batteristatus, ev. datoranslutning 
och om ljud är aktiverat.

För att spara batteri stängs displayen av när detektorn 
inte är ansluten till dator/laddare. Mätningarna fortsätter 
vilket indikeras av den blinkande indikatorlampan.

För att läsa av displayen, tryck snabbt på:
- symbolen.

VIKTIGT! För att uppnå bra mätvärden behöver 
mätningen ske i minst 72 timmar på varje 
plats. Stabilare värde uppnås vid mätning i 
upp till en vecka. Preliminära värden visas i 
displayen.
Mäter du på arbetsplats studerar du data i 
din PC eftersom det bara är värdena under arbetstid 
som räknas.

skärm

På / av / byt information 
(växlar mellan mätvärden)

Indikator 
pågående
mätning

USB port för laddning och anslutning till PC

Huvudbrytare
på/av

Framsida

Baksida 



MÄTRESULTAT
Informationen visas i displayen aktivt (vid ansluten 
USB-kabel) eller när du trycker på:  (vid batteridrift)
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Statusfältet visar följande information:
• alarm för hög radon-aktivitet är på eller av:

ON   eller OFF
• indikerar att detektorn är ansluten till en dator.

...

• 

       batteristatus (fullt - tomt)

• ►       mätning pågår

Displayen visar också följande:

• 675         radon-aktivitet i luften

• 21.8°C temperatur
• 30%     luftfuktighet
• MAX      maxnivå sedan mätningen startade
• MED     snittnivå sedan mätningen startade
• MIN       lägstanivå sedan mätningen startade
• x1000 resultatet skall multipliceras med 1000

Detektionsomfång: 30 till 999

Tröskelvärde för alarm: Bq/m3 30 till 999

Mätcykel: h 4
Batteritid vid aktiv 
mätning: h 140

Datapunkter: 1000
Dataöverföring: USB
Batteri: Internt Li-jon-batteri
Arbetstemperatur: °C +10 till +35
Dimensioner mm 153 x 76 x 51 
Vikt g 285 

I PAKETET 
• Mätare RADEX MR107
• laddare
• USB-kabel
• engelsk manual

(samma som denna)

Quarta-Rad, Inc. 
1201 Orange St, Suite 700
Wilmington, DE 19801 USA        

Customer Service
quarta-usa@quartarad.com  
www.quartarad.com     

DYNAMISK VARIATION

►
927

237

pCi L3

•                      dynamiska variation i radon-aktivitet
• 12°C      dynamiska variation i temperatur
• 38 %       dynamiska variation i luftfuktighet
• 927  max-värde (överst)
• 237            min-värde (nederst)

INSTÄLLNINGAR
Alla mätinställningar görs i programvaran Radex 

Data Center via USB-uppkopplingen. Programmet kan 
laddas ned på: www.quartarad.com. OBS! 
Programvaran är på engelska.

LADDA BATTERIET
Det interna batteriet laddas automatiskt så snart 

enheten ansluts till en PC eller en USB-laddare via 
USB-kabeln. När batterinivån börjar bli låg börjar 
batterisymbolen att blinka. När batteriläget är kritiskt 
lågt visas endast batterisymbolen och skärmen 
slocknar efter tre sekunder.. 

OBS Om batteriet tömts helt kommer detektorn ej 
att starta förrän den är fullt uppladdad igen.

Töm aldrig batteriet helt. Det kan permanent skada 
detektorn.

Om batteriet tömts behöver den interna klockan ställas 
genom anslutning till programmet Radex Read Software 
genom anslutning till din PC.

TEKNISKA DATAOM RADONGAS
Radon är en doftlös. färglös gas som är naturligt 

radioaktiv. Den kommer från vissa mineraler i jord och 
berg och som del av sönderfallet bildas små radioaktiva 
partiklar s.k. radon-döttrar. Dessa partiklar adsorberas på 
luftpartiklar, rök, damm eller i vattendroppar i luften. De 
kan fastna i lungorna och fortsätta sitt radioaktiva 
sönderfall där. Detta sönderfall orsakar en tydlig hälsorisk 
som idag tas på stort allvar. 

Utomhus späds gasen snabbt ut.En normal 
bakgrundsnivå ligger på 10 Bq/m3 - 40 Bq/m3, med ett 
snittvärde på 20 Bq/m3.

Om gasen kommer in i ett hus via läckage i källare, 
via vatten (borrade brunnar) eller blåbetong kan 
nivåerna bli mycket högre och resultera i förhöda risker 
av främst lungcancer.

WHO rekommenderar värden på under 100 Bq/m3 i 
bostäder. Det svenska gränsvärdet ligger på 200 Bq/
m3. Rökare påverkas betydligt mer än ickerökare.

Detekterad nivå Rekommendation

Under 100 Bq/m3

Gör fortsatta långtids- 
undersökningar. Normala 
hem går ofta att trycka 
ner under 50 Bq/m3.

100 - 200 Bq/m3

under gränsvär-
det i Sverige men 
över VHOs rekom-
mendation.

Om snittvärdet stadigt 
ligger över 100 Bq/m3 
kan åtgärder vara önsk-
värda. Se om du kan hitta 
källan, täta golv eller byt 
väggmaterial.

Följ genast upp med fler 
mätningar. Kvarstår vär-
det, kontakta kommunen 
för proffesionell mätning. 
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• 
• 

    lyser – inkopplad, batteriet fulladdat.
  blinkar – detektorn laddas

•  mätning avslutad

6 Bq75     m3

Över 200 Bq/m3

i hemmet eller
400 Bq/m3 på 
arbetsplatsen.

Bq/m3




