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Hvordan påvirkes ulike materialer av fukt? 
All luft inneholder mer eller mindre fuktighet. Vi kan ikke se den med det blotte øye før den felles ut i form av 
små vanndråper mot f.eks. en overflate av metall eller glass. Men fukt skaper problemer allerede før den er 
synlig, ved at den påvirker materialer og produksjonsprosesser og forårsaker korrosjon og vekst av 
mikroorganismer. Her i det nordiske klimaet må man alltid regne med at det er fuktig. Store vannflater fra 
tusenvis av sjøer og omgivende hav gir mye fuktighet.  
 
Det vanskelige begrepet relativ fuktighet  
 
Luftfuktigheten måles i relativ fuktighet (% RF). Dette er et mål på hvor mye vann luften inneholder ved en gitt 
temperatur. Ved 100 % relativ fuktighet er luften mettet, det blir tåke og fukten felles ut i form av små 
vanndråper. Stål korroderer allerede ved 60 % RF. Ved 70 % RF er det fare for muggangrep. En 
tommelfingerregel er at 50 % RF er et bra klima for de fleste materialer. Men her i Norden er det svært sjelden 
50 % RF. På de fleste steder i Norden ligger middelverdien for året på rundt 80 % RF. Heller ikke i det kalde 
nordlige klimaet kommer man under den høye relative fuktigheten. Den kan dessuten være like høy sommer 
som vinter. Og det er den relative luftfuktigheten som regnes. 

Hvordan kan man effektivt fjerne mugg og vond lukt i et hus med 
krypgrunn? 
Når uteluften kommer inn i krypgrunnen (D) under huset, særlig i den varme årstiden, fører de kaldere 
omgivelsene i krypgrunnen til at den kjøles ned. Dette gir høyere relativ fuktighet og dermed høyere risiko for 
muggangrep og lukt. Ved å avfukte luften slik at den relative fuktigheten kommer under 70 %, kan 
muggangrep hindres.  

 

Luften i krypgrunnen suges inn i 
avfukteren (A). Den tørre luften 
(B) skal distribueres på en måte 
som holder krypgrunnen tørr. 
Samtidig som avfukteren tørker 
luften, fjerner den all fukt (C) ut 
av krypgrunnen til omgivelsene. 
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Beskrivelse av avfukter CTR 500 TT  

Funksjon  
I en krypgrunn er man avhengig av en avfukter med en konstant tilstrømning av tørr luft, slik at det ikke 
danner seg mugg.  
Dette kan oppnås med en roterende avfukter som Corroventa CTR 500TT. Her skjer regenereringsprosessen 
kontinuerlig. Avfukteren er ikke avhengig av luftens temperatur. Selv langt under frysepunktet kan luften 
avfuktes effektivt. Det faste tørkemiddelet som brukes, er silikagel, som kan regenereres et nesten ubegrenset 
antall ganger.  

 
Silikagel er en krystall som kan ta opp mye fuktighet, cirka 40 % av sin egen vekt. Det finnes forskjellige typer å 
velge blant til ulike bruksområder. Inni krystallen er det mange små mikroskopiske porer. Det gjør at overflaten 
på veggene inni krystallen blir veldig stor. Ett gram silikagel har en fuktabsorberende overflate på 500-700 m2. 
En avfukter CTR 500TT inneholder tørkemiddel med en total tørkeoverflate på cirka 600 000 m2. Avfukteren 
brukes til å tørke atmosfærisk luft etter adsorpsjonsprinsippet. 
  

Adsorpsjonsrotoren 
Rotoren har aksialt rettede luftkanaler og består av et høyaktivt tørkemiddel som er bundet sammen i en 
keramisk struktur. Tørkemiddelet er ikke vannløselig og kan derfor verken skylles bort eller følge med 
luftstrømmene ut.  

 
De aksialt rettede luftkanalene i rotoren gir laminær strømning med ubetydelig trykkfall. 
 

Avfuktingsprosessen 
Tørkemiddelet er plassert i en rotor (6). Luften som skal tørkes, suges inn gjennom innløpet (3) ved hjelp av en 
prosessluftvifte (10). Luften passerer et filter og deretter tørkerotoren, før den avfuktede luften går via 
tørrluftsutløpet (4) til det rommet som skal holdes tørt. Rotoren roterer ved hjelp av en drivmotor (7) og en 
drivrem (8). Den fuktigheten som adsorberes i rotoren, drives ut ved at en liten del av prosessluften varmes 
opp i varmeren (15) før den passerer en mindre del av rotoren, som på denne måten regenereres. Den våte 
luften fjernes via utløpet (17) til omgivelsene. 

 



 
 

CTR 500TT 
 

 
© Corroventa Avfuktning AB YYYYMM 4 (9) 

 

 
Konstruksjon utvendig 
Corroventas adsorpsjonsavfukter CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det dessuten 
stilles høye krav til robusthet, driftssikkerhet og levetid. Den er derfor spesielt kraftig bygd både inn- og 
utvendig, se fremsiden. 

CTR 500TT er laget av kraftig stålplate med pulverlakk både inn- og utvendig. Den leveres med et praktisk 
bærehåndtak i lokket. På fremsiden av avfukteren er det:  
 
- 5 m olje- og værbestandig kabel med jordet støpsel for tilkobling til jordet uttak 220 V, 1-fase vekselstrøm 50 
Hz  

- Hygrostatuttak som passer til Corroventas eget kontrollpanel.  

- Driftstidsmåler som registrerer den perioden avfuktningen er tilkoblet.  

- Innløp for prosessluft, dvs. den luften som skal tørkes  

- Filterluke. Ved filterbytte åpnes hurtiglåsen som sitter på luken, deretter kan filteret enkelt byttes. Innenfor 
filteret sitter et typeskilt med avfukterens serienummer.  

- Utløp for våtluft 

 
På avfukterens bakside er det to utløp på Ø 100 mm og tre utløp på Ø 50 mm for tørrluft. De utvendige 
stussene er laget av 2 mm stålplate og tilpasset standarddimensjoner av spirorør, plastrør og spiralslange. 
 
Avfukter CTR 500TT har fire elastiske gummiføtter. 

 

Konstruksjon innvendig 
Det elektriske utstyret er plassert i en innvendig el-boks, og til denne kobles rotorinnsatsen med en 
hurtigkobling. Rotorinnsatsen inneholder rotor (6), drivmotor (7), drivrem (8), varmeelement (15) og deksler 
(12,13), det vil si alle indre komponenter bortsett fra viften (3). Nedenfor beskrives mer utførlig de inngående 
detaljene som refereres i illustrasjonene. 
 
(5) Elastisk festet uttrekkbar «tørkepakke» 
(6) Tørkerotor med nav, kulelager, eiker og sveip 
(7) Drivmotor med tannhjul for drivrem 
(8) Drivrem med tannhjul 
(9) Rotortetning som tvinger luften til å passere gjennom tørkerotoren 
(10) Prosessluftvifte. Mellom prosessluftviften og prosessluftinnløpet (3) sitter et gitter+filter 
(12) Varmekåpe som fanger opp en del av prosessluften for regenerering av tørkerotoren 
(13) Opptakskåpe for våtluft 
(15) Varmeelement 
(20) Rotorstag for å holde fast rotoren i tørkepakken. I midten av rotorstaget festes rotorakselen 
(21) Bøyd plate for å forenkle luftstrømmen og dermed redusere strømningstap 
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Kontrollpanel  
For ekstra overvåkning er avfukteren utstyrt med et kontrollpanel som plasseres på et egnet sted i huset, se 
fremsiden.  
 
Så lenge den relative fuktigheten ikke er for høy (dvs. om det er fare for mugg 
eller ikke), så lyser en grønn lampe.  

Hvis fuktinnholdet skulle overstige den kritiske grensen for muggangrep, på 
grunn av at avfukteren ikke fungerer eller at fuktbelastning i krypgrunnen 
er for stor, så tennes en rød lampe.   

En grønn lampe lyser også så lenge ventilasjonen i krypgrunnen er i funksjon. 
Hvis ventilasjonen ikke fungerer fordi viften ikke får strøm, slukner lampen. 
For å sikre viftens funksjon bør kontroll gjøres manuelt ved avfukteren eller 
våtrørets utløp. Ventilasjonen skal alltid være i funksjon.  
 

Ved driftsstopp tennes en rød varsellampe. 

Installasjon  
CTR 500 TT er en komplett maskin, klar for tilkobling. Alle driftsnødvendige komponenter er innebygde og 
internt koblet. De lokale forskriftene for elektriske installasjoner skal følges.  
 

Planlegging og konstruksjon av et avfuktingssystem omfatter bl.a.:  

- avfukterens plassering og tilkobling  

- kanalsystemets utforming  

- fordeling av de riktige luftmengdene  

- hygrostatens plassering og tilkobling. Dette beskrives nærmere i de kommende avsnittene.  
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Plassering av CTR 500TT  
Avfukteren skal plasseres i krypgrunnen slik at følgende krav og ønsker innfris:  

- effektiv distribusjon og fordeling av den tørre luften med et så enkelt kanalsystem som mulig  

- enkel kanaltrekking for tilførsel av tørrluft samt borttransport av våtluft  

- enkel strømtilkobling  

- plass og tilgjengelighet for enkelt bytte av filter  

 
Avfukteren installeres i rommet som skal avfuktes. Den skal helst plasseres nær en vegg på en konsoll eller 
hylle, slik at filteret blir lett tilgjengelig for bytting. 

 

Kanalsystem 
Inngående prosessluft kan kanaltilkobles eller arbeide frittsugende. Tørrluften bør kanaltilkobles. Våtluften må 
kanaltilkobles slik at den fuktige våtluften kommer utenfor det avfuktede rommet. Bruk alltid Corroventas 
installasjonssett for å oppnå beste funksjon. 

 

Våtluft 
Ved noen anledninger kan det oppstå kondens i våtluftslangen. For å unngå dette bør slangen legges med fall 
fra maskinen. Hvis man ikke kan få et fall direkte fra maskinen, bør man lage et dreneringshull i den laveste 
delen på slangen for å forhindre at vann renner tilbake inn i avfukteren. For å forhindre ytterligere 
kondensdannelse skal man bruke den isolerte lyddemperslangen som følger med «installasjonssettet». 

 

Viktig å være tenke på 
Våtluftslangen skal ikke erstattes med en mindre dimensjon. Hvis dette skjer, forringes anleggets funksjon og 
avfukteren kan bli overopphetet. 

  



 
 

CTR 500TT 
 

 
© Corroventa Avfuktning AB YYYYMM 7 (9) 

 

 
Tilkobling av kontrollpanel (hygrostatdelen) 
Hygrostaten plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted i krypgrunnen. 
Den skal ikke plasseres slik at den utsettes for selve tørrluften. Den skal 
ikke plasseres nær en varme- eller kuldekilde, og heller ikke utsettes for 
solstråler. Fuktsensoren skal fjernes fra transportsikringen og henges 
fritt ned i kabelen sin.   
 

Tilkobling av kontrollpanel (indikatorboks) 
Indikatorboksen plasseres på et egnet sted i huset der den enkelt kan 
overvåkes. For å unngå unødig strømkabeltrekking bør den sitte så nær 
avfukteren/hygrostaten som mulig.   
 

 

 

Drift og vedlikehold 
Start  

Maskinen bør kontrolleres rett etter at den er mottatt.  
Feil eller transportskadede deler skal rapporteres umiddelbart.  

1. Kontroller at filteret er rent  
2. Kontroller at det ikke er noen blokkeringer i tilkoblet kanalsystem  
3. Koble avfukteren til et jordet strømuttak 230 V. Jordfeilbryter skal brukes.  
4. Roterer rotoren? Se gjennom tørrluftsutløpet.  
5. Kontroller temperaturen på våtluften, som er vesentlig varmere enn prosessluften ved avfukting.  
6. Følg avfukterens funksjon. Noter i servicejournalen. 

 

Vedlikehold, service  
Filteret må kontrolleres og byttes regelmessig, minst én (1) 
gang per år. Ved sterkt nedsmusset luft skal filteret byttes 
oftere.  

Man åpner filterluken og erstatter det skitne filteret med et 
nytt.   

 

Overoppheting 
Ved sterkt nedsmusset filter eller hvis viften er ødelagt, så 
kommer avfukteren til å stoppe pga. overoppheting, og den røde varsellampen «driftsstopp» på 
kontrollpanelet tennes.  
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La maskinen kjøle seg ned, og trekk deretter ut støpselet. Hvis maskinen har stoppet pga. skittent filter, 
kommer den etter bytte av filter til å starte igjen når støpselet kobles til.  
Hvis avfukteren ikke starter igjen, eller stopper på nytt, f.eks. fordi viften er ødelagt, må installatøren 
kontaktes. 
 

Drifts- og servicejournal 
I tabellen nedenfor føres notater over filterbyttene. Driftstidsmålerens stilling noteres. I kolonnen 
«anmerkning» noteres eventuelle iakttakelser som gjøres i forbindelse med filterbytte eller annen 
gjennomgang. 

 

 

Montering av kontrollpanel 
 
Kontrollpanel består av: 

- indikatorboks plasseres i entré, garderobe eller lignende.  
- hygrostatdel med koblingsboks plasseres i krypgrunnen.  

MONTERINGSREKKEFØLGE:  
OBS! Pass på at avfukteren er spenningsløs!  

1. Fjern lokket på indikatorboksen.  
2. Løsne kabel med 6 stk. kontakter og trekk dem forsiktig ut fra indikatorboksen.  
3. Bor et hull mellom krypgrunn og boligen over.  
4. Skru fast hygrostatkontakten i avfukteren.  
5. Monter opp hygrostatdel med koblingsboks.  
6. Trekk opp (iht. punkt 2 over) den løsnede kabelen opp gjennom det borede hullet til boligen over.  
7. Skru fast indikatorboksen på egnet sted med medfølgende skruer (4 stk.).  
8. Sett den tidligere løsnede kabelen tilbake på plass (iht. punkt 2 med 6 tilkoblinger). Tilkoblingenes kabelfarge  
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monteres på tilsvarende fargemarkering på koblingsplint.  
9. Skriv inn på første side i Teknisk beskrivelse hvilket kontor som har montert, samt kontaktperson og 
telefonnummer dit kunden kan ringe hvis noe skjer med anlegget.  

OBS! Hygrostatdel med koblingsboks skal ikke åpnes! 

 
 

Tekniske data 
 

Tørrluftsmengde 500 m3/t 
Våtluftsmengde 60-80 m3/t 
Høyde x bredde x lengde 360 x 385 x 325 mm 
Vekt 21 kg 
Tilkoblingseffekt 1780 W 
«Faktisk effekt» Approx. 1500 W 
Tilkobling 220 V/50 Hz 
Våtluftsutløp Ø 76 mm 
Prosessluftinntak 2 x Ø125 mm 
Tørrluftsutløp 2 x Ø100 + 3 x Ø50 mm 
Overopphetingsvern, innstilling 80 °C 
Overopphetingsvern (sikkerhetstermostat 1), innstilling 80 °C 
Overopphetingsvern (sikkerhetstermostat 2), innstilling 130 °C 
Avfuktingskapasitet ved:  

20°C, 60% RF 32 l/døgn 
10°C, 60% RF 22 l/døgn 
5°C, 60% RF 19 l/døgn 

 

Prosessluft inn. Tilkoblingen har en utvendig dimensjon på 2 x Ø 125 mm som passer til standard spirorør og 
spiralslange.  

Tørrluft ut. Tilkoblingene har en utvendig dimensjon på 2 x Ø 100 mm som passer til standard spirorør og 
spiralslange, og 3 x Ø 50 mm som passer til standard plastrør og spiralslange.  

Våtluft ut. Tilkoblingen har en utvendig dimensjon på Ø 76 mm. 



CORROVENTA AVFUKTNING AS
Haavard Martisensvei 9, 0978 Oslo, Norge
 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.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vann-
skader, fukt, lukt og radon. Vi er markedsledende og spesialister på innovasjoner 
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.

www.corroventa.no
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