
RADONSUG R2
TIL STORE OG 
SMÅ OPPDRAG
KRAFTFULLT OG STILLEGÅENDE RADONSUG 
MED REGULERBAR HASTIGHET



KRAFTIG RADONSUG MED 
STORT ARBEIDSOMRÅDE

R2 er Corroventas nye radonsug som er utviklet for å 
fungere både i små og store prosjekter med ulike typer 
bakkeforhold. Som alle Corroventas maskiner er den 
robust med førsteklasses komponenter og smarte 
funksjoner for brukeren.

FLEKSIBELT RADONSUG MED 
REGULERBAR HASTIGHET
R2 er utviklet for å fungere til både 
små og store prosjekter og ulike  
typer bakkeforhold. R2 er reguler
bar, som betyr at den bare bruker så 
mye kapasitet som trengs til hvert 
enkelt oppdrag. Dermed brukes det 
ikke unødvendig energi, og det  
sparer både penger og miljø
påvirkning.

FLOW MODE
For å forenkle håndteringen har R2 
en såkalt «flow mode» – en modus 
der maskinen holder en konstant 
forhåndsinnstilt gjennomstrømning 
og tilpasser radonsugets effekt 
automatisk. Hvis det for eksempel 
blir trykkendringer, justerer  
maskinen kapasiteten slik at 
den forhåndsinnstilte gjennom
strømningen opprettholdes.  

BRUKERVENNLIGE 
FUNKSJONER FOR ALLE FORHOLD 
R2 er også utstyrt med en alarm 
som varsler ved lav/ingen gjennom
strømning, og den er klargjort for 

fjernstyrt overvåkning med  
Supervision® 2.0 eller med digital 
gateway for tilkobling og overvåk
ning via eiendomssystem. For å 
forenkle saneringsprosessen ytter
ligere er R2 utstyrt med et digitalt 
styrepanel.
 
ENKELT Å VEDLIKEHOLDE
På Corroventa jobber vi alltid for å 
utvikle produkter som er bruker
vennlige og enkle å utføre service 
og vedlikehold på. R2 er utstyrt med 
et slitesterkt filter som bidrar til 
en lang levetid, også i tøffe miljøer. 
Filteret byttes enkelt via en egen 
luke. 

EC-BLOWER FOR ENERGI-
EFFEKTIVITET
R2 er utstyrt med en ECblower 
som skaper luftstrøm med trykk på 
en energieffektiv måte. I tillegg til 
at ECbloweren gir mulighet for å 
optimalisere luftstrømmen, bidrar 
den til at R2 har en effekt på bare 
87 W ved en standardinstallasjon 
med 3 sugepunkter, 25 m rør og en 
luftgjennomstrømning på 70 m3/t.

OPPRETTHOLDER 
KONSTANT GJENNOM
STRØMNING MED 
«FLOW MODE»

MULIGHET FOR  
Å REGULERE  
KAPASITETEN 
ETTER BEHOV

ENKELT FILTERBYTTE
Filteret er lett tilgjengelig via filterluke 
på radonsuget og gir et enkelt og raskt 
filterbytte uten behov for verktøy.

ENKELT Å UTFØRE 
SERVICE OG  
VEDLIKEHOLD



ALARMFUNKSJON 
Overvåker luftstrømmen 
og varsler ved lav/ingen 
gjennomstrømning.

EC-BLOWER for 
energieffektivitet.

KOMPATIBEL MED SUPERVISION 2.0
eller digital gateway for tilkobling og 
overvåkning via eiendomssystem.

EKSTERNT KONTROLLPANEL  
som forenkler manøvrering 
av prosessen, siden maskinen 
iblant blir plassert vanskelig 
tilgjengelig.

FLOW MODE 
Flow mode innebærer at 
maskinen opprettholder 
den forhåndsinnstilte 
gjennomstrømningen til 
tross for trykkendringer.

DIGITALT DISPLAY  
for oversikt over aktuell 
luftgjennomstrømning.

Produktnavn R2

Luftmengde 220 m3/t

Trykk 6500 Pa

Lydnivå:

Maks. 52 dB(A)

Ved 80 m3/t 39 dB(A)

Ved 50 m3/t 32 dB(A)

Tilkoblingseffekt 700 W*

Tilkoblingsstuss 50 mm

Normalt forbruk 87 W*

Vekt 14 kg

Størrelse (L x B x H) uten stusser 320 x 298 x 373 mm

Artikkelnummer 1004736

*Ved en standardinstallasjon med 3 sugepunkter, 25 m rør og en luft
gjennomstrømning på 70 m³/t.

REGULERBAR  
HASTIGHET

STILLEGÅENDE
R2 er stillegående og kan 
derfor med fordel installeres 
innendørs.

SEPARAT FILTER-
LUKE FOR ENKELT 
FILTERBYTTE

AVTAKBART PANEL FORENKLER MONTERING 
OG INSTALLASJON 
Et problem med å håndtere denne typen 
maskiner er at de ofte er kronglete plassert, 
for eksempel nær taket – R2 styres via et 
eksternt kontrollpanel som festes på maskinen 
med magneter. Kontrollpanelets plassering er 
fleksibel, og det kan festes rett på maskinen 
eller på det medfølgende veggfestet. Det gjør 
at man enkelt kan tilpasse plasseringen på hver 
installasjon. Et monteringssett for å henge opp 
R2 på vegg eller i tak er tilgjengelig som tilbehør. 
Det er også mulig å bruke monteringssettet som 
finnes til Corroventas radonsug RS 100. 

TEKNISKE DATA R2 RADONSUG



Corroventa utvikler, produserer, selger og leier ut produkter av høyeste kvalitet 
ved vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedslederne 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 utleieparkene i Europa.  
All produksjon foregår på fabrikken vår i Bankeryd i Småland. 

www.corroventa.no

CORROVENTA AVFUKTNING AS   
Tvetenveien 152, 0671 Oslo 

Tel 974 84 015  •  www.corroventa.no

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring 974 84 015 og snakk med en ekspert.  
Vi har kunnskapen og utstyret som skal til for å løse problemene dine så effektivt som mulig.


