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TrygghetsVakten Radonsug RS2k 

 
TrygghetsVakten Radonsug RS2k är en 

kompakt radonsug med inbyggd ljuddämpare. 

Den har en modern likströmsmotor styrd av en 

mikroprocessor. Fördelen med en 

likströmsmotor är hög effekt, lågt ljud samt låg 

energiförbrukning. För extra säkerhet finns det 

en inbyggd larmfunktion som ger signal vid 
större tryckförändringar eller detekterar 

interna fel.  

Enkel montering på vägg eller på golv.  

 

Användningsområde: 

Nya och gamla uppvärmda hus där det går att 

skapa ett undertryck.  

Lämplig grundkonstruktion är platta på mark 

eller källare/suterräng, men radonsugen är 

även lämplig för undertrycksventilering i 
ventilerade golv.  

 

Produktdata: 

Anslutning: ”Centraldammsugarrör” ø 50,7 mm 

Anslutningsspänning: 230 V / 50-60 Hz 

Anslutningseffekt: max 70 W 

Effektförbrukning: 6 st steg mellan 20-70W 

Ljudnivå: 17-37 dB(A) på 3 m avstånd 

Storlek: 360 mm x 311mm x 207mm 

Vikt: 6,1 kg 

 

Pris:  18 900:- inkl moms (15 120:- exkl moms) 

  

Undertryck vid olika varvtalsinställningar 



Alla priser exkl moms.  

 

Installation och montering: 

Följ de anvisningar som er radonutredare projekterat beträffande placering och antal 

sugpunkter i betongplattan. En till tre sugpunkter är lämpligt. 

Önskad fläkthastighet justeras genom att med en penna trycka in knappen bredvid 

manöverpanelens lysdioder i fem sekunder. Stega därefter till önskat varvtal!  

Vi rekommenderar att enheten monteras inomhus >15° C för att undvika risk för kondens 

och därmed förkortad livslängd. 

Rör av typ Centraldammsugare ø 50,7 mm ansluts till de vibrationsdämpade flänsarna.  

Ett minimum av skarvar är att föredra på utblåssidan, för att övertrycket i röret annars kan 

trycka ut radonhaltig luft om skarvarna av misstag skulle vara otäta. 

 

Pris för Installation kan uppskattas till ca 20 000 kr före ROT-avdrag, men observera att detta 

är en grov uppskattning. Det slutliga installationspriset beror på monteringens komplexitet 

och genomförande samt utredningar om radonvärden före och efter montering.  

 

Skötsel: 

Filterbyte är lämpligt var 6:e månad; men efterhand kan ofta bytesintervallet förlängas till 

ett år. Endast av TrygghetsVakten Sverige AB godkända filter får användas för att 

produktgarantin ska gälla. Regelbundna filterbyten förlänger den totala driftstiden. 

 

Trygghetsvakten Radonsug RS2k är gjord för kontinuerlig drift. Slås enheten av riskerar den 

totala livslängden att förkortas. 

 

Kontrollpanelens indikationer: 

Grön  - driftläge 

Gul - servicebehov 

Röd - felindikation 

 

Gul lysdiod lyser för larm vid tryckförändring vilket indikerar att beskaffenheten har ändrats 

sedan installation. Det kan t.ex. vara igensatta luftkanaler eller tätningar som lossnat. 

Kontakta i så fall ert service / inköpsställe för kontroll och eventuell rengöring eller justering 

av fläkthastighet. 

För utläsning av driftsdata och felkoder används Trygghetsvaktens diagnosläsare DR2k. 

 


