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FJERNSTYRT OVERVÅKING AV
TØRKEPROSESSEN SPARER
TID, PENGER OG ENERGI.
ES kombinert med supervision®er en revolusjonerende løsning for tørkeresultatet,
miljøet og totaløkonomien. Alle maskinene i ES-serien er kompatible med SuperVision® 
og sammen danner de et system som er helt unikt på markedet. Med SuperVision® 
styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil.

Corroventas siste inno-
vasjon, SuperVision®, er et

unikt overvåkingssystem
og en revolusjonerende
nyhet for bransjen.

Med SuperVision® styres, 
overvåkes og måles tørkepro-

sessen på avstand via datamaskin, 
mobil eller nettbrett. Det innebærer 
at mange flere oppdrag kan hånd-
teres samtidig, og at fuktteknikeren 
slipper å bruke masse tid på reise for 
å kontrollere prosessen på stedet. 
Siden systemet gir total kontroll over 
tørkeprosessen, blir resultatet optimalt. 
Dessuten kan tørkeprosessen avsluttes 
nøyaktig på riktig tidspunkt, noe som 
sparer energi og kostnader ytterligere. 
SuperVision® er den optimale løsningen 
for tørkeresultatet, totaløkonomien og 
miljøet.

FULLSTENDIG KONTROLL
SuperVision® er et gjennomtenkt og
brukervennlig system som gjør det

mulig å overvåke og styre prosessen
fra en datamaskin, smarttelefon eller et 
nettbrett. Systemet gir deg full kontroll 
over tørkeprosessen, uansett om du 
bruker Corroventas produkter daglig 
eller om du representerer et forsikrings-
selskap. Forsikringsselskapene får derfor 
et større innblikk i prosessen og kan 
bruke dataene fra systemet.

EKSTREM ENERGIEFFEKTIVITET
Corroventa tilbyr noen av bransjens 
ledende og mest energieffektive 
produkter. Hvis de kombineres med 
SuperVision®, reduseres energiforbruket 
enda mer, og tørkingen blir likevel ferdig 
på nøyaktig riktig tidspunkt. Dette 
gir lengre forventet produktlevetid og 
vesentlig lavere energikostnad. SuperVi-
sion® kan brukes sammen med valgfritt 
produkt fra Corroventas ES-serie. Hvert 
SuperVision®-oppsett kan styre en celle 
med opptil 8 maskiner.

INNSAMLING AV DATA
SuperVision® samler inn data fra tørkeprosessen 
gjennom en GSM-gateway, som drives av avfukteren. 
Gatewayen sitter fast på maskinen ved hjelp av en 
magnet. Med et enkelt knappetrykk synkroniseres 
SuperVision® med maskinen.

EFFEKTIVISER TIDEN DIN
Ofte hender det at du må besøke pros-
jektet for og sjekke om tørke prosessen 
går som den skal. Når du ankommer 
prosjektet  har du gjerne ikke oversikt 
over  hvorvidt avfukteren står på eller 
av, ei heller om du må justere  effek-
tinnstillingene.  
SuperVision® er løsningen!
På bakrunn av at tørke prosessen kan 
fjernbetjenes slipper du å bruke dyrbar  
tid på prosjekt og i bil. Mindre tid i bilen,  
gir mer effektiv  arbeidstid på andre 
steder. Dette tillater deg og være mer 
effektiv og miljøvennlig. 
SuperVision® sparer tid, penger og 
energi. 



DOKUMENTASJON
I statistikkvisningen kan du enkelt opprette 
tilpassede diagrammer og skjemaer basert på 
data fra sensornodene. SuperVision® gjør det 
også mulig å opprette og eksportere tilpassede 
rapporter til forsikringsselskap.

VISUALISERING, OVERVÅKING OG STYRING
Informasjonen som kommer fra GSM-gatewayen, lagres på 
en webserver og vises i et brukervennlig grensesnitt på data-
maskin, nettbrett eller mobil. Ved hjelp av SuperVision® kan 
du analysere dataene i sanntid og endre innstillinger, moduser, 
børverdier og mye mer – samme hvor du er og når som helst 
på døgnet.



Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vann- 
skader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere og spesialister på inno-
vasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske 
og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas 
kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på 
fabrikken i Bankeryd i Sverige. CORROVENTA AVFUKTNING AS   

Haavard Martisensvei 9, 0978 Oslo
Tel +47 (0)97484015 • www.corroventa.no

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?
Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 (0)97484015 og snakk med en ekspert.

Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Besøk oss på
corroventa.no

www.corroventa.no


