
Notera era detektornummer Vi behöver veta det när ni kontaktar oss

Välkommen till vår kundportal på webben!

Har ni köpt era detektorer via en konsult eller annan part kommer sidan vara tom och ni ser detta alternativ
Syns inte dina detektorer i listan? Har du fått dina detektorer från en annan återförsäljare? Registrera dem här.

Registrera detektorer

Uppgifter om din bostad

Var ni haft placerat detektorerna samt startdatum och tid

Viktigt! Slutdatum och tid för när ni är redo att skicka in detektorerna för analys.

Rapporten är nu inskickad, här kan man följa de olika processerna era �lmer går igenom. 
Från de kommit in till oss tills ni har en färdig rapport.

 

Euro�ns AB 
Box 63
971 03 LULEÅ

Retur av försändelse till laboratoriumet

Brev Paket

När ni har mellan
 1-10 detektorer

Vid större försändelse
skickar ni paket till

Euro�ns AB
Gammelstadsvägen 5F
972 41 LULEÅ

Gå till: Radonkund.euro�ns.se

Skapar er en ny användare eller
logga in med en be�ntlig användare.

Mätinstruktioner Övrig information

Radonavdelningen 010-490 84 80

Viktigt att ni fyller i alla uppgifter på webben så vi kan färdigställa ett analysresultat

Vad behöver vi veta?

Privatperson

OBS! Fyll i alla detektornummer i fälten som ska vara på samma rapport innan ni sparar.

Registrering:
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Klipp upp aluminiumpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen.
För registrering av detektorer gå in på radonkund.euro�ns.se. 
För mer information vänd på bladet.

Det ena rummet ska helst vara ett sovrum och det andra ett rum ni 
ofta vistas i, tex vardagsrum.

Samla in detektorerna efter minst 60 dygn. Nu är mätningen klar. Logga in på 
radonkund.euro�ns.se för att fylla i slutdatum och tid. 
Skicka omedelbart in detektorerna till laboratoriumet. 
Observera att för lång tid mellan avslutad mätning och retur av detektorer 
kan medfölja ett uteblivet årsmedelvärde.

Via hemsidan kan ni följa processen från det att vi har mottagit detektorerna 
tills er rapport är klar. Så snart analysresultatet är klart kommer ni fått ett email 
med er färdiga rapport bifogad som PDF-�l.

Det visar uppmätt radonhalt i de rum där detektorena varit placerade samt
årsmedelvärde för bostaden om så erhållits. 
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Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång 
och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. 
Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

För ett årsmedelvärde krävs det att ni mäter med minst två detektorer, per bostad samt
minst en detektor per våning med bostadsrum (ej förråd eller våtutrymmen).

Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt,  på ett bord eller
häng dem gärna från en krok i taket så luft kan �öda fritt runt dem. Undvik att 
placera dem i närheten till fönster, ventilations- eller värmekällor. 
Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

Registrering via webben

För att erhålla ett årsmedelvärde är det viktigt att ni mäter under rätt tid.
Mätsäsongen för radon pågår 1 oktober–30 april och ska pågå under minst 60 dygn.

Tänk på!
Öppna aldrig detektorn, den är laddad och klar.
Viktigt att fylla i alla uppgifter på webben så vi kan färdigställa ett analysresultat.
Detektorerna har en begränsad hållbarhet, se aluminiumpåse.

Har du frågor? kontakta oss på
Info.radon@euro�ns.se 010-490 84 80
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