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RadAware – EMF eksponeringsalarm 
 
 

Din personlige Radiofrekvens - Mikrobølge eksponeringsalarm. RadAware 

er liten, hendig og enkel å bære med seg hele tiden for å få tidlig varsel om 

når du blir utsatt for Radio- og Mikrobølge frekvenser. – Legg en i entréen 

hjemme, monter en i barnehagen, på kontoret, eller ta den med deg på 

skolen, på bussen/toget, caféen eller andre steder der du ønsker å holde 

øye med eksponerings nivå. 

 

RadAware detekterer følgende strålings kilder: 

Mobiltelefon, mobil basestasjoner, trådløse nett (WiFi), Bluetooth, 

Smartmeter (AMS), babymonitor, trådløs telefon (DECT), mikrobølgeovn, 

spillkonsoll, trådløs boligalarm, DAB+ sender, trådløse apparater generelt, 

inkludert nye «smarthus produkter». 

 

RadAware slås PÅ og AV med Off|On knappen. Når detektoren er slått PÅ 

vil lyd og lys signaler være aktivert, og den grønne lampen over Off|On 

knappen blinker. Ønsker man å bruke detektoren uten lyd kan man sette 

Off|On knappen i midtstilling 

 

Du stiller inn ditt personlige følsomhetsnivå, ved hjelp av «sensitivitet» knappen, og får alarm dersom 

eksponeringen overskrider dette nivået. Dersom du allerede kjenner din tålegrense stiller du inn «sensitivitet» 

knappen til det måleområdet som passer best for deg, se figuren under. – Dersom du ikke er sikker på ditt 

følsomhetsnivå kan du starte med å justere «sensitivitet» knappen til du får rødt lys og kontinuerlig tone når 

du er utsatt for stråling som du kjenner gir deg ubehag. - Når du har stilt RadAware inn på din tålegrense vil 

detektoren effektivt kunne gi beskjed når du er utsatt for uønsket eksponering på deg selv. 

 

Tre alarmnivåer med LED lys indikator, i tillegg til alarmlyder som angir seks forskjellige alarmnivåer. 

LED-lys Alarm-lyd Relativ 
signalstyrke 

Minimum 
følsomhet (-) 

Medium 
følsomhet 

Maksimum 
følsomhet (+) 

Grønn 
(Low) 

Enkel tikking x 1 240 µW/m2 120 µW/m2 0,6 µW/m2 

Dobbelt tikking x 2,3 552 µW/m2 276 µW/m2 1,5 µW/m2 
Gul 

(Medium) 

Tre tikk x 6,3 1.512 µW/m2 756 µW/m2 4 µW/m2 
Fire pip x 16 3.840 µW/m2 1.920 µW/m2 10 µW/m2 

Rød 
(High) 

Av/På pip x 32 7.680 µW/m2 3.840 µW/m2 20 µW/m2 
Kontinuerlig tone x 100 24.000 µW/m2 12.000 µW/m2 60 µW/m2 

 

 

Batteri: RadAware bruker et standard 9V PP3 batteri, eller en strømadapter (tilgjengelig separat) for 

permanent romovervåking. Hvis den brukes 24 timer i døgnet, er batterilevetiden 7-10 dager på et standard 

alkalisk batteri, forutsatt at det ikke regelmessig høres en alarm. Hvis alarmen lyder regelmessig, vil 

batterilevetiden bli kortere. Det er et hørbar, innebygd, lavt batteri varsel. Vi anbefaler at folk som vil ha 

kontinuerlig overvåkning, bruker oppladbare batteri, eller en strømadapter når RadAware brukes et fast sted. 

 


