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Radonsug RT 80 
Radonsug RT 80 er et nyutviklet kompakt radonsugesystem med innebygd lyddemper. Den har en 
moderne DC-motor styrt av en mikroprosessor. Fordeler inkluderer høy effekt, lavt lydnivå og lavt 
strømforbruk. For ekstra sikkerhet er det en innebygd alarmfunksjon som gir signal hvis det 
oppstår uvanlig store endringer i lufttrykk eller interne feil. 
 
Bruksområde 
Nye og gamle oppvarmede hus hvor det er et negativt trykk (undertrykk) inne. RT 80 fungerer 
gunstig hvis gulvet består av betongplate på mark eller i kjeller/sokkeletasje. Kan i noen tilfeller 
brukes til undertrykksventilering av mindre hulrom/blindkjellere eller ventilerte gulv. 
 
Installasjon 
Enkel montering med vibrasjonsdempet flens for permanent montering på vegg, gulv eller himling. 
Rør (kanaler) tilkobles på sugsiden og på trykksiden av RT 80. Normalt brukes 1- 3 sugepunkter 
på sugsiden. 
Vi anbefaler at enheten monteres innendørs og at temperaturen bør være > 15 ° C for å unngå 
kondensfare og dermed forkortet levetid.  
Still viftehastigheten ved å trykke på knappen ved siden av lysdiodene i fem sekunder. Deretter går 
du til ønsket hastighet trinn 1 - 6. 
 
Vedlikehold 
Filterbytte er passende hver 6. måned. Hvis det er lite fortettning av filter kan filterbytte i ettertid 
utvides til ett år. Bare filtre godkjent av Eurofins Radonlab AS må brukes for at produktgaranti skal 
gjelde. Hyppige filterendringer utvider den totale driftstiden. Gul LED lyser hvis det oppstår 
unormale endringer i lufttrykket mellom sugsiden og trykksiden. Dette indikerer at tilstanden har 
endret seg siden installasjonen. For eksempel kan det skje at en fortettning av kanal løsner og 
dermed utløser en rask trykkendring. I så fall ta kontakt med service / kjøpsstedet for inspeksjon og 
eventuell rengjøring eller justering av viftehastighet. 
 
Radonsug RT 80 er laget for kontinuerlig drift.  
 
Kontrollpanelindikasjoner: 
Grønn modus 
Gul-servicebehov 
Rød-feilmelding 
For å lese driftsdata og feilkoder benyttes diagnostisk leser. 
 
 
Produktdata 
Tilkoblingsdiameter: 50,7 mm / som for sentral støvsuger 
230 V / 50-60 Hz 
Strømforbruk: 6 trinn øker strømforbruk mellom fra 20 til 70W 
Tilkoblingseffekt: 70 W 
Lydnivå: 17-37 db (A) på 3 m avstand 
Størrelse: 360 mm x 311 mm x 207 mm 
Vekt: 6,1 kg 
 
 
 
 
 
 



Gaustadalléen 23D, 0373 Oslo Org.nr. 914 119 057 E-post: post@radonlab.no 

Tlf.: +47 21 96 03 50 Bankgiro: 8101.44.55434 Internett: www.radonlab.no 
 

Karakteristikk:  Trykk – Luftmengde 
 

 
 
Produktgaranti er 2 år fra salgsdato. For øvrige vilkår se www.radonlab.no. 


