
 
     

 

 

Smart Radon Sensor 
Радон-монитор за интегриране в автоматизирани системи за сгради 

 
Изключителната технология на SARAD за 

разработка на детектори определя ново ниво 

на мониторинг на радон в сгради и на работни 

места, както се изисква от наскоро въведените 

разпоредби на ЕС за радиационна защита. 

Smart Radon Sensor предлага много висока 

чувствителност в много малък и добре 

оформен корпус. Поради технологията на 

детектора, приборът няма да бъде повлиян от 

каквито и да било промени в температурата и влажността, външно лъчение, механични 

удари и вибрации. Измерването започва веднага щом захранването е свързано. 

Предлагат се различни интерфейси за системно интегриране. Мрежовият интерфейс 

RS485 може да оперира или с MODBUS RTU (индустриален стандарт), или с протокола 

на SARAD. Аналоговият изход улеснява свързването на Smart Radon Sensor към 

съществуващите PLC. Самостоятелна система за управление на вентилацията може 

лесно да бъде реализирана чрез изхода на алармения превключвател. Ако няма налична 

линия за данни, опционално вграденият безжичен интерфейс ZigBee може да се 

използва за връзка с хост система. Широкообхватният захранващ вход приема всички 

използвани в автоматизацията за сгради често използвани захранващи напрежения. За 

лесно инсталиране, всички връзки са достъпни чрез винтова клема.  

Предвидени са две AAA батерии, за да бъде продължено измерването в случай на 

прекъсване на захранването. Всички резултати от измерванията ще се съхраняват 

локално в енергонезависима памет с циклична структура. Сензори за температура и 

влажност са интегрирани като стандарт. Има опции за измерване на CO2 и 

барометрично налягане. Smart Radon Sensor се предлага с фабрично калибриране и 

може да бъде калибриран от всяка акредитирана лаборатория. За този продукт, който се 

произвежда в Дрезден / Германия, се използват само висококачествени компоненти.  



 
     

 

 

 
 
Технически данни 
 
 
Измерване на радон  

Принцип на действие Лукас клетка 

Обхват 1 Bq/m3 … 1,000,000Bq/m³ 

Точност < 2% 

Чувствителност > 2.5cpm/(kBq/m³) 

Стат. грешка (1σ) 1 час @ 300Bq/m³  
1 ден @ 300Bq/m³ 
1 ден @ 50Bq/m³ 

15% 
3% 
8% 
 

Влажност  

Обхват 0%rH … 100%rH 

Точност < 4.5%rH (3% typ.) за 20%rH … 80%rH 
 

Температура  

Обхват -40°C … 120°C 

Точност < 0.4°C (0.3°C typ.) за 5°C … 60°C 
 

Налягане (опция) Radon Scout Professional – P само 

Обхват 760mbar … 1200mbar 

Точност < 0.5% FSO 
 

CO2 (опция) Radon Scout Professional - CO2 само 

Принцип на действие Недисперсионна инфрачервена спектроскопия 
(NDIR) 

Обхват 400ppm … 5000ppm (0% to 0.5%) 

Точност < 5% ± 50ppm 

Време за реакция 10min 

Забележка Автоматично калибриране по отношение на нивото 
на CO2 на открито 
 
 



 
     

 

 

Прибор  

Условия на околната среда -10°C … 50°C 
0%rH … 99%rH без конденз 

Захранване 12 to 24 VDC 
2 x AAA батерии за резервно захранване 

Съхраняване на данни Енергонезависима памет с циклична структура за 
16383 записа на данни в произволен брой тестови 
серии 
Запазва всички параметри, включително 
температура и влажност на всеки интервал  
(настройка от 1 до 255 минути) 

Interface RS485 (MODBUS RTU и SARAD протокол) 
ZigBee безжичен (SARAD Net Monitors) - опция 
0 ... 20mA аналогов изход (конфигурируем обхват) 
Превключвател за предупреждение (потенциални 
свободни контакти) 
Всички интерфейси с винтови клеми 

Индикация за 
предупреждение 

Червени, жълти и зелени LED индикатори за 
предупреждение и състояние на работа 

Опериране Автоматично стартиране след включване 

Софтуер Radon Vision 

Размери 82mm x 96mm x 44mm 

Тегло 150g с батерии 

Принадлежности Скоба за монтаж на стена 
Фабрично калибриране със сертификат 
DKD калибриране със сертификат 
(опция) 
 

 


