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PRZYGOTOWANIE DO BUDYNKU zamkniętym radonu POMIARU 
 

Na Państwa życzenie, lub jako część procesu kontroli nabywcy, pomiar radonu jest zaplanowane do 
wykonania w swoim adresem. Jak zidentyfikowanego pasażerów / odpowiedzialnej partii, należy 
przeczytać i postępować zgodnie z zamkniętą - budowanie protokół pomiaru radonu (jak opisano 
poniżej) zarówno wspieranie I utrzymanie idealnego środowiska pomiarowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnego i poprawnego pomiaru radonu. 
 

Adres pomiar: 

 

 

 
W celu zapewnienia dokładnych wyników,  

co następuje pomiar Protokoły muszą być przestrzegane: 
 

1. Uruchom : zamknięte budowlane Warunki rozpoczyna 12 godzin przed rozpoczęciem okresu pomiaru radonu i 
muszą być utrzymywane w przedziale pomiarowym.Windows:  

2. Wszystkie okna w budynku , na wszystkich poziomach, muszą być zamknięte. 

3.  Drzwi : Wszystkie drzwi zewnętrzne muszą pozostać zamknięte oprócz normalnego wejścia i wyjścia. 
4. Temperatura : Utrzymanie ciepła lub klimatyzację temperaturę termostatu w zakresie 67 - 77 ° F z wentylatora w 

trybie AUTO. 
5. łagodzące Systems: Budynki z trwale zainstalowanego systemu limitowania radonu , system będzie funkcjonować 

ciągu okresu pomiaru 
6. Post- Ograniczenie : Jeśli pomiar radonu po łagodzenie jest prowadzona , to musi być zainstalowany i uruchomiony 

nie mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem pomiaru.  
7. Klimatyzacja Systems: Systemy klimatyzacji powietrza wewnętrznego recyklingu , które mogą być eksploatowane na 

tryb "AUTO". 
8. Całe fani dom: Jeśli obecne i ręcznie sterowane , cały dom fani nie będą obsługiwane. 
9. window Klimatyzatory : Jeśli występuje, instalacje do uzdatniania powietrza okna powinny być eksploatowane tylko w trybie 

recyrkulacji. 
10. Wentylatory sufitowe , przenośne osuszacze , nawilżacze przenośne , przenośne filtry powietrza i window Klimatyzatory nie 

mogą być eksploatowane w ciągu dwudziestu stóp od monitora. 
11. Kominki i piece na drewno nie może działać (o ile nie są one głównym źródłem ciepła). 
12. Ciągłe działanie suszarki, okapy zasięgu , wentylatorów łazienkowych i innych systemów mechanicznych, które czerpią 

powietrze z budynku może negatywnie wpłynąć na wyniki pomiaru. 
13. Ciągłe działanie suszarki, okapy zasięgu , wentylatorów łazienkowych i innych systemów mechanicznych, które czerpią 

powietrze z budynku może negatywnie wpłynąć na wyniki pomiaru. 
 

 Naruszenie warunków Zamknięty budynek nie może być rozważane po wyniki są zwolnione. 
 

llinois Agencja Zarządzania Kryzysowego , Wydział Bezpieczeństwa ( IEMA ) Protokół Pomiarów Jądrowych sekcja 
422.130 kodeksu 32 Ill . Adm 422. Wymaga ujawnienia wspomnianych protokołów do kupującego , sprzedającego , 
pasażerów , nieruchomości zawodowych lub odpowiedzialnej osobie poświadczyć następujące: 
1. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą , warunki zamkniętego budowlanych zostały spełnione w ciągu 12 godzin przed 

rozpoczęciem pomiarów i została utrzymana w sposób ciągły podczas pomiaru. 
2. Monitor został świadomie nie została naruszona podczas pomiaru. 
3. Zgadzam się powiadomić Northern Illinois Radon LLC ( 630-915-9434 ) niezwłocznie , jeśli którykolwiek z wyżej 

wymienionych warunków nie został spełniony lub utrzymane . 
 

Podpis Osoba odpowiedzialna: _______________________ spotkanie zostanie zaplanowane do pick- up monitorów on 

_______________________ Nazwiemy_____________________ dzień przed zaplanować dostęp. 

 


