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BOLIGMILJØ

FUKT, LUKT 
OG RADON
Fukt, lukt og radon er blant de vanligste 
årsakene til at boligmiljøet påvirkes negativt, 
og kan medføre store skader og kostnader. 
Det er derfor viktig at du som eier en bolig, 
beskytter den for å skape et trygt og sunt 
boligmiljø.
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ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert 
avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av 
krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til  
avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet. 

  Les mer om våre ulike styresystemer på side 76–81.
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Fukt- og vannskader er et av de vanligste problemene som rammer en huseier.  
Fukt finnes i form av damp, vann eller is. All luft inneholder mer eller mindre fuktig-
het i dampform. 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. Fukt i seg selv er helt 
ufarlig, men i kombinasjon med organiske materialer som f.eks. i en krypgrunn, 
forårsaker fukt ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og lukt.

CORROVENTAS LØSNING  
PÅ PROBLEMER MED  
FUKT I KRYPGRUNNEN.

Det finnes huskonstruksjoner med 
krypgrunner som er uventilerte, inne-
luftsventilerte eller uteluftsventilerte. 
Den siste typen krypgrunn, dvs. den 
uteluftsventilerte, er ofte ekstremt 
sensitiv for fukt.

SLIK OPPSTÅR FUKT  
I KRYPGRUNNEN
Fukt i seg selv er helt ufarlig, men i 
kombinasjon med organiske materialer 
som finnes i en krypgrunn, forårsaker 
fukt ofte problemer i form av mugg-
angrep, soppdannelse og lukt. 

At fuktpåkjenningen i en krypgrunn 
blir så stor at det til slutt blir et  
problem, kan ha en eller flere årsaker:

  Når varm uteluft kommer inn i den 
kalde krypgrunnen via ventiler eller 
sprekkdannelser, kjøles den ned slik 
at luftfuktigheten øker. I ekstreme 
tilfeller dannes det kondens og 
vanndråper som blir hengende i 
undertaket. A.

  Fukt tilføres gjennom avdunsting 
fra krypgrunnens markoverflate. B.

  Fukt kommer inn fra omgivelsene 
gjennom grunnmuren og utettheter 
i grunnkonstruksjonen. C.

   Vann fra marken rundt trenger  
inn i krypgrunnen gjennom  
grunnmuren. D.

Problemer med fukt i krypgrunnen 
kan oppstå på mange forskjellige 
måter. Den uteluftsventilerte 
krypgrunnkonstruksjonen er ofte 
ekstremt sensitiv for fukt.
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STYRESYSTEM HOMEVISION® benyttes for  
å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. 

Styring, regulering og overvåking av krypgrunns-
installasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til  

avfukteren i grunnen og et trådløst  
kontrollpanel i boligrommet.
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Når uteluften kommer inn i kryp-
grunnen (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 60–65 %, kan mugg- 
angrep 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. 

Avfukteren er konstruert slik at den 
ikke bare tørker luften, men også kan 
variere luftmengden (C)  som forlater 
krypgrunnen sammen med all fukten 
(uten at avfukterens kapasitet eller 
driftskostnad påvirkes).
Dermed kan undertrykket i krypgrun-
nen (D) styres slik at all eventuell lukt 
og eventuell radon (E) hindres fra å 
komme opp i bomiljøet.

Styring, regulering og overvåking av 
krypgrunnsinstallasjonen skjer via en 
hygrostatdel (G) koblet til avfukteren 
i grunnen og et trådløst kontrollpanel 
(F) i boligrommet.

PRINSIPPENE FOR AVFUKTING AV KRYPGRUNNER SLIK LØSER MAN PROBLEMET  
VED HJELP AV AVFUKTING

 Led bort vann fra drensrør og 
lignende som munner ut inntil 
grunnmuren.

 Dekk markoverflaten i kryp-
grunnen med plastfolie for å 
hindre at fukten fordamper.

 Dekk til og tett alle ventiler 
og sprekker i krypgrunnen, 
slik at uteluften ikke trenger 
inn.

 Installer en permanent krypgrunns-
avfukter som holder luftfuktigheten i 
krypgrunnen på et lavt nok nivå til at 
tilvekst av mugg, sopp eller tilsvarende 
hindres.

KRYPGRUNNSAVFUKTERE  
MED MARKEDETS LAVESTE ENERGIFORBRUK
Adsorpsjonsavfukter CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 15 år 
og er ett av våre mest pålitelige produkter. Den er konstruert for bruk i kryp-
grunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang 
levetid. Den passer også til lukt- og radonsanering.  

  Les mer om våre ulike krypgrunnsavfuktere på side 62–64.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 300TT2
Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner,  
med en tørrluftsmengde på opptil 300 m3/t. CTR 300TT2  
har et av markedets laveste energiforbruk.

STYRESYSTEM

CTR 300TT2 er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye 
krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår 
patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer 
CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering. CTR 300TT2 har vært en del av 
sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter.

NOEN FORDELER MED CTR 300TT:
  Styres og overvåkes med HomeVision®. 
  Kan brukes i grunner på opptil 200 m3.

  Effektiv til fukt-, lukt- og radonsanering.
  Har høy kvalitet og lang levetid.
  Er energieffektiv og gir lave driftskostnader.

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en 
kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering 
og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via 
en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et 
trådløst kontrollpanel i boligrommet.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 200-300 m3/h

Våtluftsmengde 45-130 m3/h

Tilkobling 230 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1 015 W

Faktisk forbruk  ca 850 W

Luftmengde inlet Ø 160 mm

Våtluft Ø 75 mm

Tørrluft 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Lydnivå (3m) ca 56 dB

Vekt 16 kg

Størrelse (L x B x H) 420 x 325 x 360 mm

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 21 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 12 l/døgn 

Artikkelnummer 9902900

Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

Utskiftingsfilter (9920184)  ...........sid. 89

Dyser  ................................................sid. 90

TILBEHØR

HomeVision® Lite/Pro .....................sid. 79

KOMBINERES MED

CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 
over 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. 
Corroventa har utviklet komplette monteringssett for 
enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene 
inneholder samtlige komponenter som trengs.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR STD-TT
CTR STD-TT er vår minste adsorpsjonsavfukter for fast 
installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på  
200 m3/t.

Krypgrunnsavfukter CTR STD-TT er utviklet spesielt for grunn der man bare har 
fuktproblemer. Den har markedets laveste energiforbruk og er derfor energimes-
sig overlegen. CTR STD-TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det 
stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid.

NOEN FORDELER MED CTR STD-TT:
  Kan styres og overvåkes med HomeVision®.
  Kan brukes i grunner på opptil 180 m3.

  Høy kvalitet og lang levetid.
  Ekstremt energieffektiv og gir lave  

driftskostnader.

CTR STD-TT  er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner. 
Den har markedets laveste energiforbruk og er derfor 
energimessig overlegen.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 230 m3/h

Våtluftsmengde 35 m3/h

Tilkobling 230 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt 860 W

Faktisk forbruk 775 W

Våtluft Ø 80 mm

Tørrluft Ø 100 mm

Lydnivå (3m) 56 dB

Vekt 15 kg

Størrelse (L x B x H) 455 x 326 x 285mm

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 13 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 11 l/døgn 

Artikkelnummer 9902700
Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

TILBEHØR

HomeVision® Lite/Pro .....................sid. 79

KOMBINERES MED

STYRESYSTEM

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en 
kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering 
og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via 
en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et 
trådløst kontrollpanel i boligrommet.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 500TT
CTR 500TT er vår største avfukter for fast installasjon i 
krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 500 m3/t.

STYRESYSTEM

Krypgrunnsavfukteren er energimessig en overlegen maskin og har en stor 
kapasitet i forhold til størrelsen. CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i 
krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet 
og lang levetid. Maskinen brukes i rom som bare har fuktproblemer.

NOEN FORDELER MED CTR 500TT:
  Kan brukes i grunner på opptil 350 m3

  Effektiv mot fuktproblemer
  Høy kvalitet og lang levetid
  Energieffektiv og gir lave driftskostnader

ENKEL OVERVÅKING MED KONTROLLPANEL
Krypgrunnsavfukteren styres med en hygrostat 
som plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted 
i krypgrunnen, og avfuktingen kan overvåkes via et 
kontrollpanel i boligen.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 500 m3/h

Våtluftsmengde 60-80 m3/h

Luftmengde inlet Ø 2x125 mm

Tørrluft 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Våtluft Ø 75 mm

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1780 W

Faktisk forbruk ca 1500 W

Lydnivå (3m) 62 dB

Vekt 21 kg

Størrelse (L x B x H) 480 x 385 x 400 mm

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 35 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 24 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 21 l/døgn 

Artikkelnummer 9920701

Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

Utskiftingsfilter (20184) ................sid. 89

Dyser  ................................................sid. 90

TILBEHØR

Kontrollpanel  10200 .......................sid. 80

KOMBINERES MED

CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner. 
Corroventa har utviklet komplette monteringssett for 
enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene 
inneholder samtlige komponenter som trengs.
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StYrSYSteM

EKSPERTHJELP OG PROBLEMLØSNING
VI I CORROVENTA ER KJENT FOR VÅRT HØYE SERVICE- OG KUNNSKAPSNIVÅ. 
VI HJELPER GJERNE TIL NÅR DU TRENGER RÅDGIVNING.  
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015  OG SNAKK MED EN EKSPERT.
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Kaldloft med selvtrekksventilasjon har den største risikoen for å rammes 
av fuktproblemer. I en utredning utført av Boverket kommer det frem at 
ca. 300 000 bygninger i Sverige har forekomst av mugg, mugglukt eller 
et høyt fuktnivå som kan knyttes direkte til problemer med loftet.  
I forlengelsen kan det bli skader på konstruksjonen.

UTBEDRE FUKTPROBLEMER  
PÅ LOFTET MED  
BEHOVSSTYRT VENTILASJON.

Av disse loftene er 84 % utført som 
kaldloft med selvtrekksventilasjon.
Det finnes dessverre mange årsaker til 
at det oppstår problemer med fukt- og 
muggskader på loftet:

  Varm og fuktig luft fra innemiljøet 
kommer opp i det kalde loftsrom-
met via utettheter og kondenserer 
på det kaldere loftet.

  Tilleggsisolering av loftet innebærer 
at loftet blir kaldere, slik at fuktig-
het kondenserer lettere.

  Bytte av varmekilde innebærer at 
man forandrer lufttrykket i hele 
huset. Et bytte til berg-/fjellvarme 
betyr at den tidligere varme 
skorsteinen blir kald, og skorsteins-
effekten uteblir.

  Innebygd byggfukt kan også gi fukt- 
og muggskader på loftet.

  Behovet for ventilasjon varierer fra 
loft til loft og i løpet av året. Det kan 
også oppstå problemer hvis et loft 

ventileres for mye. Hvis uteluften er 
kald, kjøles luften i loftsrommet ned 
og kan forårsake kondens mot det 
kalde yttertaket. Og når temperatu-
ren på yttertaket synker, f.eks. etter 
en varm dag, kan nedkjølingen og 
den økte relative fuktigheten føre til 
kondens på innsiden av taket.

SLIK LØSER MAN PROBLEMET  
MED FUKT PÅ LOFTET

  Tett loftsbjelkelaget og ventiler 
bomiljøet, særlig våtrommene, 
for å redusere fukten i luften som 
strømmer til loftsrommet.

  Installer et permanent anlegg for 
behovsstyrt ventilasjon i loftsrom-
met. Dette skaper et egnet miljø 
for alle bygningsmaterialer, slik at 
man unngår mugg, råte og andre 
mikrobielle skader.

BolIGMIlJØ // attIc avFUKtnInG

FAKTA OM FUKTSKADER PÅ LOFTET
  Studier fra Chalmers utført i Västra Götaland har vist at 72 % av alle småhus med kaldloft har for 

høye fuktverdier og rikelig forekomst av muggsopp.

  En rekke studier fra blant annet Chalmers Tekniska Högskola og Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm har vist at fukt og mugg på loft er et stort problem som har vokst i løpet av de siste årene.

Styreenheten leser av sensorene og 
bruker en patentert beregningsalgoritme 
til å avgjøre hvor stort ventilasjonsbe-
hovet er.



www.corroventa.no 67

1

C

D

B

attIc avFUKtnInG // BolIGMIlJØ

CORROVENTAS ULIKE PAKKER FOR VENTOVIND™
VentoVind™ finnes i ferdige pakker for de vanligste installasjonstypene,  
men systemet kan tilpasses og fungerer like godt på små loft som på  
store kaldloft på flere hundre kubikkmeter.

  Les mer om våre ulike pakker på side 72. 

VentoVind™ er et system for behovs-
styrt ventilasjon som sikrer at venti-
lasjon bare skjer når det er gunstig for 
loftsrommet

Tilluftssystemet sørger for å akti-
vere ventilasjonssystemet når det er 
behov for det, og etablerer samtidig 
et lufttrykk som blokkerer deler av 
fukttransporten opp til loftet.

Teknologien fungerer best når loftet 
er så tett som mulig. Målet er at all 
ventilasjon skal skje via ventilasjons-
systemet, som i basisutførelse består 
av en tilluftsvifte og et mekanisk eller 
motorstyrt avtrekksluftspjeld.  

Tilluftsviften tilføres strøm og tur-
tallsreguleres via en styreenhet som 
plasseres inne i loftsrommet. 

Til denne kobles det også sensorer 
som måler klimaet ute og på loftet.
Styreenheten leser av sensorene og 
bruker en patentert beregningsalgo-
ritme til å avgjøre om ventilasjonen 
skal være av eller på. På denne måten 
optimaliseres ventilasjonsgraden etter 
det aktuelle ventilasjonsbehovet, og 
energiforbruket holdes på et minimum. 
Ventilasjonssystemet er bare i drift 
når det er fuktmessig gunstig å venti-
lere med uteluft.

VENTOVIND™ PRO – SLIK VIRKER SYSTEMET

ÅRSAKER TIL AT DET OPPSTÅR 
PROBLEMER MED FUKT- OG  
MUGGSKADER PÅ LOFTET. 
A Tilleggsisolering av loftet innebærer 
at loftet blir kaldere, slik at fuktighet 
kondenserer lettere.

B Det kan også oppstå problemer hvis 
et loft ventileres for mye.

C Varm og fuktig luft fra innemiljøet 
kommer opp i det kalde loftsrommet 
via utettheter og kondenserer på det 
kaldere loftet.

D Bytte av varmekilde innebærer at 
man forandrer lufttrykket i hele huset. 
Et bytte til berg-/fjellvarme betyr at 
den tidligere varme skorsteinen blir 
kald, og korsteinseffekten uteblir.
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VENTOVIND™ PRO
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Corroventas VentoVind™ er et system som gir optimal 
ventilasjon med tanke på fukt, og dermed minimerer 
fuktrelaterte problemer som mugg og råte.

VentoVind™ er en metode for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon 
bare skjer når det er gunstig for loftsrommet. Tilluftssystemet sørger for å 
aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et 
lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet. 

NOEN FORDELER MED VENTOVIND™:
  VentoVind™ sørger for å ventilere loftet når det er behov for det. Systemet gjør 

at mengden ventilasjon blir akkurat passelig for loftets behov, samtidig som 
det sparer energi.

  VentoVind™ skaper et kontrollert klima med optimalisert ventilasjon uten 
tilførsel av energikrevende varme.

  Høy kvalitet på vifte og sensorer.
  Kontrollpanel for kontroll og styring med logg på USB-pinne.

CORROVENTAS ULIKE PAKKER FOR VENTOVIND™

TEKNISKE DATA

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Lydnivå (3 m) 36 dB (A)

Artikkelnummer PRO Villa 1002778

Artikkelnummer PRO Villa Large 1002779

Artikkelnummer PRO Special -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
Leveres komplett med 
styreenhet, 160-vifte og 
innvendige monterings- 
deler som passer til loft  
på opptil 100 m3.  
Leveres med Home-
Vision® trådløst kontroll-
panel for styring, regulering og  
overvåking av loftsinstallasjonen.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
For loftsrom på opptil 100-150 m3 komplett med 
styreenhet, 200-vifte og monteringsdeler. Leveres 
med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring, 
regulering og overvåking av lofts installasjonen.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
For store eller komplekse installasjoner kan VentoVind 
tilpasses og dimensjoneres etter behov. 

VENTOVIND™ PRO INNHOLD

Styreenhet VentoVind™ Pro 

Vifteenhet med 15 meter kabe

HomeVision® kontrollpanel

Vaier til opphenging av vifteenhet

Strømledning, 220 V, 3 meter

Veggplater, innvendig

Uteklimasensor med 15 meter kabel

Inneklimasensor med 15 meter kabel 

Nippel

Berøringsbeskyttelse

Opphengsfeste til styreenhet

Slangeklemmer

Festeskruer

Tilbakeslagsspjeld 160 mm

Slange SC-160 mm x 1.3 meter

Bruksanvisning

Drifts og vedlikeholdsanvisning

VENTOVIND™ PRO
A Tilluft   B Vifteenhet  C Styreenhet   D Luftstrøm   E Inneklimasensor

F Utluft   G HomeVision® kontrollpanel   H Uteklimasensor
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VENTOVIND™ PRO SPECIAL
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VentoVind™ PRO Special leveres komplett med styreenhet, vifte, spjeld og 
monteringsdeler tilpasset til ditt prosjekt, små som store. Leveres med 
HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring. VentoVind™ PRO Special er 
klargjort for tilkobling til boligens sentrale styre-/overvåkingssystem via 
Modbus RS485. Du får dermed full kontroll og kan overvåke og regulere 
systemet etter behov.

NOEN FORDELER MED VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Skreddersydde løsninger
  Trådløst kontrollpanel
  Modbus RS 485
  Motorstyrte spjeld

Behovsstyrt ventilasjon for flermannsboliger og større loft.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Tilluft   B Vifteenhet   
C Styreenhet   D Luftstrøm   
E Inneklimasensor   F Utluft    

G HomeVision® kontrollpanel   
H Uteklimasensor

TRYGT BOLIGMILJØ MED CORROVENTA
DET TRENGS ORDENTLIG KUNNSKAP OG ERFARING FOR AT  
INSTALLASJONEN SKAL BLI RIKTIG OG PASSE TIL AKKURAT DITT HUS. 
DERFOR SAMARBEIDER VI BARE MED FORHANDLERE SOM ER GODE  
PÅ Å LØSE PROBLEMER MED NETTOPP FUKT, LUKT OG RADON.

attIc avFUKtnInG // BolIGMIlJØ
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Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri.  
I inneluften er radon en stor helserisiko som årlig forårsaker et stort 
antall tilfeller av lungekreft i Sverige. Ifølge WHO er radon i inne-
miljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

FORSLAG TIL EFFEKTIVE  
TILTAK VED HØYE RADON-
VERDIER I HJEMMET.

For å sikre at man ikke har skadelige 
nivåer av radon i bomiljøet, må man i 
første omgang utføre en radonmåling. 
Viser målingen lave konsentrasjoner, 
har man sikret og dokumentert et 
trygt bomiljø uten høye radonnivåer 
i inneluften. Viser målingen derimot 
verdier over grenseverdien 200 Bq/m3,  
bør det utføres en radonutredning 
med påfølgende saneringstiltak med 
riktige metoder og materialer.

LANG ERFARING
Corroventa har erfaring med over  
19 000 radonmålinger, og vi har levert 
utstyr til over 3000 prosjekter for  
sanering av radon. Vi har mye kunn-
skap og erfaring som vi benytter når vi 
prosjekterer effektive løsninger med 
en god totaløkonomi for kundene våre.

1

C

D

B

 SLIK FUNGERER RADONSANERING MED CORROVENTAS PRODUKTER. 
Radon trenger opp i bomiljøet gjennom utettheter i huset (A). Som 
tiltak installeres det et radonsug (B) og et rørsystem (C) for å lage et 
undertrykk under platen. Den radonholdige luften passerer radonsuget og 
evakueres ut til omgivelsene (D), der den blandes med vanlig, frisk luft.

CORROVENTA HAR ERFARING MED OVER 19 000 RADONMÅLINGER, OG VI 
HAR LEVERT UTSTYR TIL OVER 3000 PROSJEKTER FOR SANERING AV RADON. 
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.
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PRODUKTER FOR RADON- 
SANERING I BOLIGMILJØ 

 Radonsug RS 100 er utviklet 
for radonsanering av hus med 
plate på mark eller kjeller/
souterreng som ligger på mark 
der det er vanskelig å få luft 
gjennom materialet. Siden 
RS 100 er så kraftig, kan den 
kobles sammen med lange 
rør og er derfor veldig enkel å 
plassere.

 Radonsug RS 400 er utviklet for radonsanering av hus med 
plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på porøse 
underlag. I motsetning til tradisjonelle radonsug er vifte-
motoren i en RS400 av typen EC-vifte som gjør radonsuget 
svært energieffektivt.

 Krypgrunnsavfukter CTR 300TT2 er spesialkonstruert for 
bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, 
driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår patenterte 
spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så 
passer CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering.

Les mer om  
produkter for  
boligmiljø på  
corroventa.no
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RADONSUG RS 100
Radonsug RS 100 er en svært kraftig turbin med en luft-
mengde på 80 m3/t og et statisk trykk på 20 000 Pa.

RS 100 er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller kjeller/
souterreng som ligger på mark der det er vanskelig å få luft gjennom materialet. 
Siden RS 100 er så kraftig, kan den kobles sammen med lange rør og er derfor 
veldig enkel å plassere.

NOEN FORDELER MED RADONSUG RS 100:
  Svært kraftig og effektiv mot radon i bakken.
  Passer til større flermannsboliger med kompakte markforhold.
  Kan kobles sammen med opptil 50 m rør på trykksiden og  

    opptil 200 m rør på sugesiden.

Luftmengde 80 m3/h

Trykk 20000 Pa

Lydnivå 45 dB(A)

Tilkoblingseffekt 370 W

Normalt forbruk 200-250 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 22 kg

Størrelse (L x B x H) 520x350x410 mm

Artikkelnummer 9920900

TEKNISKE DATA TILBEHØR

Monteringssett RS100 ................................................ sid. 85 

Slange Ø51 mm .............................................................sid. 87 

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

MONTERINGSSETT RS 100

Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi 
har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. 
Våre radonsug er utviklet for radonsanering av bebodde rom 
i hus med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. 
Effektiv, energibesparende og stille radonsanering uansett om 
huset ligger på kompakt eller porøst underlag.

Komplett monteringssett for montering og opphenging av 
radonsug RS100 på vegg alternativt tak.
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RADONSUG RS 400
Radonsug RS 400 sanerer bort radon svært effektivt med en 
trinnløst regulerbar frittblåsende luftmengde på 50-370 m3/t. 
Den er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller 
kjeller/souterreng som ligger på porøse underlag.

I motsetning til tradisjonelle radonsug er viftemotoren i en RS400 av typen 
EC-vifte som gjør radonsuget svært energieffektivt. RS 400 er også egnet til å 
undertrykksventilere lektede gulv, siden den er stillegående, energieffektiv og 
har trinnløs turtallsregulering.

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400
  Svært kraftig og effektiv mot radon i bakken.
  Passer til eneboliger eller mindre eiendommer med porøse markforhold.
  Kan kobles sammen med opptil 6 m rør på trykksiden og opptil 30 m  

     rør på sugesiden.
  Undertrykk under plasting: opptil 40 m dreneringsslange på sugesiden  

     og 6 m rør på trykksiden.
  Ekstremt stillegående.
  Utrustad med energieffektiv EC-Vifte.

Radonsug RS 400 har en gjennomtenkt design med en luke 
for service. Den er ekstremt stillegående, energieffektiv og 
har trinnløs turtallsregulering.

Frittblåsende luftmengde 50-370 m3/h

Tilgjengelig trykk 20-500 Pa

Tilkoblingseffekt 105 W

Normalt forbruk 10-25 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 22 kg

Størrelse (L x B x H) 445 x 475 x 262 mm

Artikkelnummer 9920960

TEKNISKE DATA TILBEHØR

Monteringssett RS400 ............................................... sid. 85 

Filterbox .........................................................................sid. 53

Flexibel Lyddemper Ø100 ............................................ sid. 86

Dekkbrikke (10 stk.) ...................................................... sid. 90

Utskiftingsfilter filterbox (20956) ............................. sid. 88

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

GJENNOMTENKT DESIGN

Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi 
har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. 
Våre radonsug er utviklet for radonsanering av bebodde rom 
i hus med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. 
Effektiv, energibesparende og stille radonsanering uansett om 
huset ligger på kompakt eller porøst underlag.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 300TT2
Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner,  
med en tørrluftsmengde på opptil 300 m3/t. CTR 300TT2  
har et av markedets laveste energiforbruk.

STYRESYSTEM

CTR 300TT2 er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye 
krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår 
patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer 
CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering. CTR 300TT2 har vært en del av 
sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter.

NOEN FORDELER MED CTR 300TT:
  Styres og overvåkes med HomeVision®. 
  Kan brukes i grunner på opptil 200 m3.

  Effektiv til fukt-, lukt- og radonsanering.
  Har høy kvalitet og lang levetid.
  Er energieffektiv og gir lave driftskostnader.

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en 
kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering 
og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via 
en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et 
trådløst kontrollpanel i boligrommet.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 200-300 m3/h

Våtluftsmengde 45-130 m3/h

Tilkobling 230 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1 015 W

Faktisk forbruk  ca 850 W

Luftmengde inlet Ø 160 mm

Våtluft Ø 75 mm

Tørrluft 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Lydnivå (3m) ca 56 dB

Vekt 16 kg

Størrelse (L x B x H) 420 x 325 x 360 mm

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 21 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 12 l/døgn 

Artikkelnummer 9902900

Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

Utskiftingsfilter (20184) ................sid. 89

Dyser  ................................................sid. 90

TILBEHØR

HomeVision® Lite/Pro .....................sid. 79

KOMBINERES MED

CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 
over 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. 
Corroventa har utviklet komplette monteringssett for 
enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene 
inneholder samtlige komponenter som trengs.
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TRYGT BOLIGMILJØ MED CORROVENTA
CORROVENTA HAR ERFARING MED OVER 19 000 RADONMÅLINGER, OG VI 
HAR LEVERT UTSTYR TIL OVER 3000 PROSJEKTER FOR SANERING AV RADON. 
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.


