
CONTROLESYSTEEM 
SUPERVISION®
HET DROOGPROCES 
OP AFSTAND 
CONTROLEREN 
EN AANSTUREN



MET CONTROLE OP AFSTAND VOOR 
HET DROOGPROCES BESPAART U 
TIJD, GELD EN ENERGIE.
De ES in combinatie met SuperVision® is een revolutionaire oplossing voor het droog-
resultaat, het milieu en het totale financiële plaatje.
Alle apparaten uit de ES-serie zijn compatible met SuperVision® en samen vormen 
zij een systeem dat geheel uniek is binnen de markt. Met SuperVision® wordt het 
droogproces aangestuurd en gecontroleerd via computer, tablet of mobiele telefoon. 

De nieuwste innovatie 
van Corroventa, Super-
Vision®, is een uniek 
controlesysteem en 
een revolutie binnen 

de branche.
Met SuperVision® 

wordt het droogproces op 
afstand aangestuurd, gecontroleerd en 
gemeten via computer, mobiele telefoon 
of tablet. Dat betekent dat er veel meer 
opdrachten tegelijkertijd kunnen worden 
uitgevoerd en dat professionals in de 
vochtbeheersing een heleboel reistijd 
besparen doordat ze het proces niet ter 
plaatse hoeven te controleren.

Het systeem maakt een volledige 
controle over het droogproces mogelijk, 
wat zorgt voor een optimaal resultaat. 
Bovendien kan het droogproces op 
precies het juiste moment worden 
afgerond, waarmee nog meer energie 
en kosten worden bespaard.       
SuperVision® is de optimale oplossing 
voor het droogresultaat, het totale 
financiële plaatje en het milieu.

VOLLEDIGE CONTROLE
SuperVision® is een doordacht en 
gebruiksvriendelijk systeem waarmee 
u vanaf een computer, smartphone of 
tablet het droogproces kunt controleren 
en aansturen. Het systeem biedt u de 
volledige controle over het droogproces, 
of u nu dagelijks met de producten van 
Corroventa werkt of vertegenwoordiger 
bent van een verzekeringsmaatschappij.  

EXTREEM ENERGIEZUINIG
Bij Corroventa vindt u een aantal pro-
ducten die tot de toonaangevende en 
meest energiezuinige producten van de 
branche behoren. Door ze te combineren 
met SuperVision, kunt u het energiever-
bruik nog verder terugdringen en tóch 
het droogproces precies op het juiste 
moment afronden.
De verwachte levensduur voor de 
producten wordt daardoor langer en 
de energiekosten gaan aanzienlijk 
omlaag. SuperVision® kan worden 
gebruikt in combinatie met elk product 
uit de ES-serie van Corroventa. Iedere 
SuperVision®-installatie kan een cel met 
maximaal 8 apparaten aansturen.

VERZAMELING VAN GEGEVENS
SuperVision® verzamelt de gegevens over het droog-
proces via een GSM-gateway die door de droger wordt 
gevoed. De gateway zit met een magneet op het 
apparaat bevestigd. Met één druk op de knop wordt 
SuperVision® gesynchroniseerd met het apparaat.

OPTIMALISEREN VAN UW TIJD
Om de zoveel tijd bezoekt u het project 
om te controleren of het droogproces 
goed verloopt. Als u aankomt bij het 
project heeft u geen idee of de drogers 
aan of uitstaan, laat staan het aan-
passen van het resultaat. Supervision® 
is hiervoor de oplossing. Doordat het 
droogproces op afstand gecontroleerd 
kan worden hoef je geen tijd meer 
te verliezen met auto rijden. Minder 
tijd in de auto, meer produktieve 
arbeidsuren voor andere dingen. Dit 
stelt u in staat om meer efficient en 
milieuvriendelijk te zijn. Supervision® 
spaart tijd, geld en energie.



RAPPORTAGES
In de statistiekweergave kunt u heel eenvou-
dig aangepaste diagrammen en schema's 
aanmaken op basis van gegevens vanuit de 
sensornodes. Met SuperVision® kunnen ook aan-
gepaste rapportages voor verzekeraars worden 
aangemaakt en geëxporteerd.

VISUALISATIE, CONTROLE EN AANSTURING
De informatie vanuit de GSM-gateway wordt opgeslagen op 
een webserver en wordt via een gebruiksvriendelijke interface 
weergegeven op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Met 
behulp van SuperVision® kunt u realtime de gegevens analy-
seren en instellingen, standen, richtwaarden en nog veel meer 
wijzigen - waar u ook bent, 24 uur per dag.



Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwaliteit 
voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn een van de marktleiders en 
innovatieve specialisten in onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, 
ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen 
de klanten van Corroventa teruggrijpen op een van de grootste verhuur parken in 
Europa. Alle productie vindt plaats in de fabriek in Bankeryd, Zweden.

CCORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Duitsland

Telefon +49 (0)2154-88 40 90 • www.corroventa.nl

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?

Kijk op www.corroventa.nl of bel +49 (0)2154 88409 33 en praat met een expert.
Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis voor de meest effectieve oplossing voor uw problemen.

www.corroventa.nl

Kijk op
corroventa.nl


