
ΑΝΤΙΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΟΝΙΟΥ 
 

 Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες in-line σχεδιασμένοι για μείωση 

του ραδονίου (RN). 

 Κατάλληλοι για καθαρό αέρα με μέγιστη θερμοκρασία 50°C. 

 Πυρίμαχο περίβλημα από υλικό τεχνοπολυμερες V2. 

 Στεγανή σφράγιση 

 Οπισθοκλινή πτερύγια αυτοκαθαριζόμενα  

 Παρέχεται με καλώδιο σύνδεσης μήκους 1,2m  

 Στατική και δυναμική ισορροπία σύμφωνα με το πρότυπο  

ISO 1940 

 Μονοφασικός κινητήρας με ρουλεμάν 230V 50Hz 

εφοδιασμένος με θερμική αποσύνδεση, κατάλληλος για 

συνεχή λειτουργία 

 Μόνωση κλάσης ΙΙ (δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης) 

 Comply with CEI EN 60335-2-80, EN 60335-2-31, EMC 

2014/30/UE and LVD 2014/35/UE. 

 

Προστατευθείτε από την τυχόν υπάρχουσα 
ραδιενέργεια στον χώρο σας. 

Το ραδόνιο είναι ένα άχρωμο, χημικά 
αδρανές και ραδιενεργό άοσμο αέριο που 
υπάρχει σε ορισμένα εδάφη από τα οποία 
παράγεται και διασκορπίζεται  στο 
περιβάλλον, όταν συσσωρευθεί σε κλειστούς 
χώρους τότε γίνεται επικίνδυνο.  Αν εισπνευθεί 
τότε προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων 
(επιπλοκών) στον οργανισμό, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο ανάπτυξης πνευμονικών νεοπλασμάτων.  
Οι επιδημιολογικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World 
Health Organization—WHO) και από τον Διεθνή 
Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο 
(International Agency for Research on Cancer—
IARC) έχουν αποδείξει επιστημονικά την 
καρκινογένηση λόγω της συσώρευσης αυτού του 
αερίου. 

Η παρουσία ραδονίου στον εσωτερικό χώρο, 
οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην 
διαφορά πίεσης μεταξύ του εξωτερικού και 
του εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην 
πραγματικότητα λόγω της  θερμοκρασιακής 
διαφοράς, η εσωτερική πίεση του αέρα είναι 
μικρότερη, συνεπώς αναρροφάται αέρας απ’ εξω 
μέσα στον εσωτερικό χώρο.  Έτσι το ραδόνιο 
που εκπέμπεται από το έδαφος αναρροφάται, 
ανεβαίνει στα χαμηλότερα πατώματα και μετά 
εξαπλώνεται σε κάθε δωμάτιο. 

Σε περίπτωση που μέσα σε ένα σπίτι ή σε 

οιονδήποτε χώρο, οι συγκεντρώσεις ραδονίου 

έχουν αυξηθεί στα όρια ή πέραν των ορίων (που 

έχουν θεσμοθετηθεί  από κρατικούς ή άλλους  

εξειδικευμένους φορείς), τότε απαιτείται άμεση 

παρέμβάση ώστε το ραδόνιο να επανέλει στα 

προβλεπόμενα επίπεδα ή έστω να μετριασθεί 

αποτελεσματικά. 

Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση (η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια 

εξειδικευμένη εταιρεία) είναι η είσοδος του αέρα 

μέσω μιάς δεξαμενής που γειτνιάζει με το 

έδαφος, προκειμένου μέσω ενός απορροφητήρα 

να μεταφέρουμε τον αέρα σε ασφαλή απόσταση 

από την κατοικία ή τον χώρο μας. 

Η σειρά AXR είναι φυγοκεντρικοί 
εξαεριστήρες αγωγών ειδικά σχεδιασμένοι 
για αυτή την εφαρμογή και εγκατάσταση.  
Διατίθενται σε 4 μεγέθη από 100 έως 
160mm. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΑΧ5026 AXR 100  230V RADON  210,60 

2ΑΧ5161 AXR 125  230V RADON 210,60 

2ΑΧ6103 AXR 150  230V  RADON 234,90 

2AX6254 AXR 160  230V  RADON 234,90 



RVS—5 ταχύτητες  

(για ΑΧR) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για AXR) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής 

ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων 

ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην 

επιφάνεια και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2SA1000 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 100   24,30 

2SA1250 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 125  23,29 

2SA1500 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 150  29,36 

2SA1600 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 160  44,55 

2SR1000 GRID για AXR 100   19,24 

2SR1250 GRID για AXR 125  24,30 

2SR1500 GRID για AXR 150  27,34 

2SR1600 GRID για AXR 160  26,33 

2SΧ1005 WALL FIXING BRACKETS για AXR 100 και AXR 125 10,13 

2SX1007 WALL FIXING BRACKETS για AXR 150 και AXR 160   15,19 

2FA1000 HOSE CLAMPS για AXR 100  17,21 

2FA1250 HOSE CLAMPS για AXR 125  18,23 

2FA1500 HOSE CLAMPS για AXR 150  19,24 

2FA1600 HOSE CLAMPS για AXR 160  21,26 


