
 

ramon 2.2 
Radon Monitor 
Navodila za uporabo 
 
I.) SPLOŠNA IN VARNOSTNA OPOZORILA 
• Izdobavljena oprema: ramon 2.2 radonmonitor, omrežni adapter in navodila za uporabo. 
• Pred prvo uporabo vas prosimo, da pozorno preberete vse točke v navodilih za uporabo. 
• Shranite račun in navodila za kasnejšo uporabo. 
 
II.) INSTALACIJA 
• Ramon 2.2 radonmonitor je opremljen z omrežnim adapterjem. Omrežni adapter je prirejen za 
napetosti od 100 V ~ do 240V ~ / 50 - 60 Hz . 
• Za stensko montažo ima naprava na zadnji strani dva ušesa, ki omogočata, da lahko naprava 
vodoravno obesite na steno. 
• Napravo ne nameščajte v bližini električnih naprav , kot so radijski sprejemniki, televizorji, 
računalnki itn. Te naprave lahko povzročajo motnje in vlipvajo na samo meritev. Prav tako ne 
uporabljajte in ne odlagajte mobilnih telefonov v bližini naprave (najmanj 1m stran od naprave).  
• Temperatura okolice naj bo med 5°C in 35°C. Ne nameščajte naprave v bližini grelnih teles ali 
izvorov toplote. Preprečite direktno izpostavljanje naprave sončni svetlobi. 
• Prav tako preprečite namestitev naprave v prostorih z visoko vlažnostjo, kot so to kuhinja, 
toaletni prostori itn. 
• Za zagotavljanje točnih meritev upoštevajte naslednje oddaljenosti do naprave: 
najmanj en meter od  najbližnjega okna in približno 50cm od tal. 
• Pazite na zadovoljivo prezračevanje naprave. Ne polagajte in ne zadelajte ventilacijskih rež 
naprave. Odstranite po potrebi prah z ventilacijskih rež. Napravo ne zakrivajte za zavesami, 
pohištvom ali z drugimi predmeti. Prav tako ni dovoljeno, da napravo prepleskate.  
 
III.) MESTO PRAVILNE NAMESTITVE ... 
Meritve opravite najprej v otroških sobah, ker so otroci zaradi obremenjenosti radona najbolj 
ogroženi. Nadaljujte s prostori, kjer se najdlje zadržujete, kot so dnevni prostori , spalnice in 
otroške sobe. 
Priporočamo, da opravite meritev v kletnih prostorih, ker radon prodira v hišo prav skozi klet. Tam 
bodo tudi največje vrednosti koncentracije radona. Vrednost izmerjena v kletnih prostorih (npr. 
hobi prostori) ima največjo težo pri načrtovanju morebitnih ukrepov. 
 
IV.) NAČINI OBRATOVANJA 
Ramon 2.2 radonmonitor vam prikaže dve pomembni vrednosti: 
"L"-vrednost: opisuje srednjo vrednost koncentracije radona od dneva prve uporabe oz. od 
začetka nove meritve. To dolgoročno srednjo vrednost  naprava prikaže s številčno vrednostjo na 
LED zaslonu in s svetenjem zelene LED lučke zraven črke “L” (angleško: "long" = dolgo).  
Ta način se uporablja za določitev koncentracije radona preko daljšega časovnega obdobja (npr. 
za določitev letne srednje vrednosti). Po 5 letih obratovanja se spomin samodejno izbriše in začne 
se nova meritev. 
 
"S"-vrednost: opisuje srednjo vrednost koncentracije radona za zadnjih sedem dni do dneva 
odčitavanja. 
To kratkoročno srednjo vrednost  naprava prikaže s številčno vrednostjo na LED zaslonu in s 
svetenjem zelene LED lučke zraven črke “S” (angleško: "short" = kratko).  
Ta način se uporablja za določitev koncentracije radona preko krajšega časovnega obdobja . 
  
V.) OBRATOVANJE NAPRAVE  
1. Priključite napajalnik na Ramon 2,2 Radon Monitor. 
2. S priklopom adapterja v vtičnico se meritev radona začne samodejno (naprava nima on / off 
gumba). 
3. Zaslon se lahko nahaja v  "L" - ali "S" – načinu in prikazuje rezultat v obliki števila "--". 
4. Do prikaza prvega rezultata ramon potrebuje  48 ur. 



5. Od te časovne točke se rezultat lahko kadarkoli odčita in s kratkim pritiskom na tipko preklopite 
v S ali L način. V prvem tednu sta L-vrednost in vrednost S enaki. 
6. Pri stalnem obratovanju se rezultat urno posodobi. 
7. V izpada električne energije ali pri izklopu adapterja iz vtičnice se meritev prekine, podatki so pa 
shranjeni v napravi. Pri vrnitvi napajanja  se prejšnje merjenje nadaljuje samodejno. 
Opomba: Povprečne koncentracije radona več kot 9999 Bq / m³ naprava ne prikaže več.  Na 
zaslonu se bo še naprej pri tako veliki koncentraciji prikazal rezultat "9999". Če se prikaže tako 
visoka koncentracije vam svetujemo da stopite nemudoma v stik z agancijo za radioaktivna 
sevanja RS! 
  
VI.) Začetek MERITVE - BRISANJE spomina 
pred začetkom nove meritve mora biti pomnilnik naprave prazen. Pred meritvijo si zapišite datum 
in mesto postavitve in  "L" - in "S" - vrednost. 
Brisanje spomina: 
Držite tipko pritisnjeno  za približno 20 sekund. V tem času se na zaslonu izpišejo naslednja 
Sporočila (na primer.: "Lahko AOFF") se ne upošteva. Po približno 20 sekund se pojavi na 
zaslonu izpis "CL" (za angleški jezik. "Clear" = brisanje).  Spustite tipko.  Napis CL za krajši čas 
utripne in shranjene meritve se za vedno izbrišejo.  Na zaslon se vrne rezultat po 48 urah.. Nove 
meritve se začne. Naprava se obnaša kot pod točko 2 (opisano zgoraj - obratovanje). 
  
VII) ORIENTACIJSKE VREDNOSTI KONCENTRACIJE Radona V STANOVANJSKIH 
PROSTORIH ... 
po EU direktivi 90/143 EURATOM priporočajo EU smernice  naslednje koncentracije za 
stanovanjske prostore, ki se ne smejo prekoračiti:  
200 Bq / m³ v novih zgradbah od leta 1990 
400 Bq / m³ v obstoječih stavbah (zgrajene pred 1990) 
Navedene vrednosti so povprečne letne! 
Kadar presegajo vaše vrednosti navedene omejitve, vam priporočamo, kot nujni ukrep povečano 
prezračevanje. Rezultate, ki presegajo omejitev  (več kot 1000 Bq / m³) je treba jemati zelo resno. 
Če prezračevanje ni zadovoljivo vam svetujemo da  stopite nemudoma v stik z agancijo za 
radioaktivna sevanja RS! 
  
VIII) NAPAKE 
Vsakih 24 ur naprava opravi samodejno preverjanje. Pri napakah se lahko na zaslonu pojavi 
naslednje: 
Err3: ramon 2,2 Radon monitor je bill moten zaradi vpliva el. Naprav kot so računalniški monitorji, 
TV, telefoni, GSM itn. Povečajte razdaljo do te naprave. 
Err4: Senzor radona monitor ima napako.Obrnite se na podjetje GT • Analytic  (Tel: 43 512 290 
201) 
  
IX.) ČIŠČENJE 
Povlecite iz vtičnice omrežni adapter. Reže lahko s sesalcem posesate. Za čiščenje ohišja uporabite 
suho krpo. Ne uporabljajte detergente, alkalije, kisline, alkohol, bencin, brusni papir, itn. 
  
X.) POPRAVILA in VZDRŽEVANJE 
Naprava ne vsebuje delov za vzdrževanje. NE POSKUŠAJTE popravljajti naprave sami. Pri odprtem 
ohišju ste lahko izpostavljeni udaru el.toka. V kolikor sami odpirate napravo ali adapter 
GARANCIJA na napravo TAKOJ PRENEHA. Izvlecite nemudoma adapter iz omrežne vtičnice in 
stopite v stik z EA ELEKTRONIKA d.o.o. (02-2527078) kadar: 
• so AC adapter, napajalni kabel ali vtič poškodovana. 
• ohišje je poškodovano. 
• tekočina  ali tuj predmet,  je po nesreči padel v ohišje. 
  
XI.) Tehnični podatki 
Priznani uradi kot so Nemški zvezni urad za zaščito pred sevanjem in National Radiation Protection 
Board, Velika Britanija pristajajo, da lahko imajo sistemi za merjenje radona max. ± 20 % 
odstopanje.  



Proizvajalčevi strogi standardi glede kvalitete vam zagotavljajo, da vsak detektor izpolnjuje zgornje 
odstopanje. 
  
Omrežni adapter: 
Vhod: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA 
Izhod: 18V DC / 300 mA 
  
Ramon 2,2 Radon Monitor: 
Napajanje: 18 V DC 
Tok max. 200 mA 
Poraba max. 2 W 
Detector Radona = silicijev polprevodniški senzor 
Max Prikaz: 9999 Bq / m 
Ločljivost: 1 Bq / m³ 
Temperatura okolja: 5 ° C do 35 ° C 
  
Uvoznik, prodajalec v serviser: 
EA ELEKTRONIKA d.o.o. 
Koroška cesta 52, 2000 Maribor 
02-2527078 
www.eaelektronika.com 
  
Copyright 2003, GT-Analytic KEG 
Vse pravice pridržane! 
 
 
 

 

Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 
2002/96 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). S pravilnim 
načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne 
negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo 
nepravilno odstranjevanje aparata. Simbol na izdelku označuje, da s tem 
izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. 
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in 
elektronske opreme. Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z 
lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za 
podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se 
obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, 
komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Garancijski list 
 

Garancijska doba: 1 leto 
Serijska številka:______________________________ 
Datum prodaje:     Žig in podpis prodajalca: 
 
 
_________________________                        __________________________ 
 

Garancijska izjava: 
 
Vaša naprava ima 1 letno garancijo, ki se prične z dnem izročitve 
blaga končnemu uporabniku. Datum je označenim na računu. Za 
čas garancije vas prosimo, da hranite račun in originalno embalažo! 
V garancijskem roku bomo zagotovili servisne usluge in potrebne 
nadomestne dele za napravo. Za čas popravila vam bomo podaljšali 
garancijski rok. Napravo, ki jo v 45 dneh po prevzemu v popravilo 
ne popravimo, zamenjamo z novo enako ali enakovredno (po naši 
odločitvi) brezhibno napravo. 
Izjavljamo, da bomo za dobo 7 let, od dneva nakupa poskrbeli za 
potrebne nadomestne dele in servisne usluge. Izjavljamo, da bo 
naprava v garancijskem roku brezhibno delovala, v kolikor se boste 
ravnali po danih navodilih. Garancije na napravo vam ne priznamo 
pod naslednjimi pogoji: 
- če je naprava mehansko poškodovana 
- če je naparava pokvarjena zaradi mehanskih udarcev po krivdi 

kupca 
- če so napake na napravi posledica elementarnih nesreč 
- če se ugotovi, da je v napravo posegala tretja oseba 
- če so v napravo bili vgrajeni neoriginalni deli 
- če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z napravo 
- če je naprava bila podvržena drugim zunanjim dejavnikom 
- garancije ne priznamo na dele podvržene obrabi in potrošni 

material (baterije, akumulatorji) 
- za okvare pri transportu  
- za okvare zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja 
- za okvare povzročene zaradi udara strele 
V času garancije, lahko pokvarjene naprave ob predložitvi kopije 
računa,  zapakirane v originalni embalaži (prosimo, da za čas 
garancije hranete embalažo) in ob predložitvi poročila o napaki, 
prinesete na spodaj navedeno servisno mesto na popravilo.  

 
UVOZNIK in SERVISER: 
EA ELEKTRONIKA d.o.o. 

Koroška cesta 52, 2000 Maribor 
Telefon: 02 - 252 70 78 



 

 
 
 
 


