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ES-serien sammen med det smarte styresystemet SuperVision® 2.0 er en 
kraftfull kombinasjon som løfter tørkingen til et nytt nivå. Med styring og  
overvåking på avstand får du en praktisk og energieffektiv tørkeprosess som er 
bra for tørkeresultatet, miljøet og totaløkonomien.

KOMPATIBELT MED 5G
SuperVision® 2.0 er et unikt 

styre- og overvåkingssystem 
som er kompatibelt med 
5G-nettet og en revolusjone-

rende nyhet for bransjen. Ved 
hjelp av smarte, førsteklasses 

sensorer og en brukervennlig styre-
plattform kan du overvåke og regulere 
tørkeprosessen på avstand.

TOTAL KONTROLL
Med SuperVision® 2.0 styres, overvåkes 
og måles tørkeprosessen på avstand via 
datamaskin, mobil eller nettbrett.  
Tørkingen kan overvåkes, reguleres og 
avsluttes på avstand på nøyaktig riktig 
tidspunkt, noe som gir et optimalt  
resultat, sparer energi og kostnader. 

EKSTREM ENERGIEFFEKTIVITET
Corroventa tilbyr noen av bransjens leden-
de og mest energieffektive produkter. 
Hvis de kombineres med SuperVision® 
2.0, reduseres energibruken ytterligere. 
SuperVision® kan brukes sammen med 
valgfritt produkt fra Corroventas ES-serie. 
Hvert SuperVision® 2.0-oppsett kan styre 
opptil åtte maskiner.

MINDRE REISETID 
Ofte må fuktteknikeren besøke 
arbeidsplassen for å kontrollere eller 
justere tørkingen. Med SuperVision® 2.0 
kan fuktteknikeren styre og overvåke 
flere tørkeprosesser på én gang, rett fra 
datamaskin, mobil eller nettbrett, noe 
som sparer reisetid. Mindre reisetid betyr 
mer arbeidstid, uten at arbeidsdagen 
blir lengre. SuperVision® 2.0 sparer tid, 
penger og energi.

SMARTE SENSORER – NÅ OGSÅ TIL 
MÅLING I BETONG
I forbindelse med oppgradering til  
SuperVision 2.0 har systemet en ny RH-
T-sensor for å måle fuktighet i dynamiske 
luftstrømmer. Denne sensoren erstatter 
den gamle RHT-sensoren og har samme 
grunnfunksjonalitet, men den nye  
generasjonen byr på enda bedre kvalitet 
og pålitelighet. Som tilvalg er det også en 
High performance HP RHT-sensor for å 
kunne måle varige og statisk høye  
fuktkvoter i betong over lengre  
tidsperioder.

FULL KONTROLL PÅ TØRKINGEN 
HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST

DOKUMENTASJON
I statistikkvisningen kan du enkelt opprette 
tilpassede diagrammer med grafer basert på 
data fra sensornodene. Rapportfunksjonen gir 
deg også mulighet til å inkludere diagrammet i 
en tilpasset rapport for tørkeprosjektet som også 
angir viktige opplysninger som energiforbruk.

INNSAMLING AV DATA
SuperVision® 2.0 samler inn data fra tørkeproses-
sen gjennom en gateway, som drives av avfukteren. 
Den festes på maskinen ved hjelp av magneter. Med 
et enkelt knappetrykk synkroniseres SuperVision® 
2.0 med maskinen.

Styrer opptil åtte maskiner

Kompatibelt med 5G-nettet

Brukervennlig grensesnitt

Kompatibelt med alle ES-maskiner

HIGH PERFORMANCE  
RHT-SENSORER FOR  

MÅLING I BETONG
Du kan komplettere 

SuperVision 2.0-systemet 
med sensorer for måling 

av relativ fuktighet og 
temperatur i betong. 

VISUALISERING, OVERVÅKING & STYRING
Informasjonen fra gatewayen lagres på en webserver 
og vises i et brukervennlig grensesnitt på datamaskin, 
nettbrett eller mobil. Ved hjelp av SuperVision® 2.0 kan 
du analysere dataene i sanntid og endre innstillinger, 
moduser, børverdier og mye mer – samme hvor du er og 
når som helst på døgnet.

REDUSERT KLIMAPÅVIRKNING
Ved å håndtere tørkingen på avstand kan 
antallet reiste mil reduseres betraktelig. 
Supervision 2.0 leverer korrekte,  
innspillingsbare og evidensbaserte energifor-
bruksberegninger. Systemet gjør at  
prosjekter kan overvåkes og justeres daglig eller  
avsluttes på akkurat riktig tidspunkt, noe som sparer 
energi og kostnader ytterligere.



Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til  
vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere 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.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?
Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 37418650 og snakk med en ekspert.

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

www.corroventa.no

CORROVENTA AVFUKTNING AS   
Tvetenveien 152, 0671 Oslo

Tel +47 37 41  86 50 • www.corroventa.no

Besøk oss på
corroventa.no


