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Wat is het effect van vocht op verschillende materialen?  
Lucht bevat altijd meer of minder vocht. Dat is pas met het blote oog zichtbaar als het vocht in de vorm van 

kleine waterdruppels neerslaat, bijvoorbeeld tegen een oppervlak van metaal of glas. Maar al voordat je het 

vocht kunt zien, veroorzaakt het problemen doordat het invloed heeft op materialen en productieprocessen en 

corrosie en de groei van micro-organismen veroorzaakt. In ons Noord-Europese klimaat moet je er altijd 

rekening mee houden dat het vochtig is. Grote wateroppervlakken van meren en zee zorgen voor veel vocht. 

Het lastige begrip relatieve vochtigheid  

De vochtigheid van de lucht wordt gemeten in relatieve vochtigheid (%RV). Dat is een maatstaf voor de 

hoeveelheid water in de lucht bij een bepaalde temperatuur. Bij een RV van 100% is de lucht verzadigd, er 

ontstaat nevel en de lucht slaat neer in de vorm van waterdruppeltjes. Maar al bij een RV van 60% corrodeert 

staal. Bij een RV van 70% bestaat de kans op aantasting door schimmel. Een vuistregel is dat een RV van 50% 

voor de meeste materialen een goed klimaat is. Maar hier in Noord-Europa is er maar zelden een RV van 50%. 

Op de meeste plaatsen in Noord-Europa ligt de gemiddelde jaarwaarde van de RV rondom 80%. Ook in het 

koude noordelijke klimaat valt er niet te ontkomen aan de hoge relatieve vochtigheid. Deze kan bovendien in 

de zomer net hoog zijn als in de winter. En het is de relatieve vochtigheid waar het om gaat. 

 

Hoe kun je op efficiënte wijze een einde maken aan schimmels en 

geurtjes in een huis met een kruipruimte?   
Wanneer de buitenlucht, met name in de warmere maanden van het jaar, in de kruipruimte (D) onder het huis 

komt, wordt deze gekoeld door de koude omgeving, waarbij de relatieve vochtigheid en daarmee het risico van 

aantasting door schimmel en geurtjes toeneemt. Door de lucht te ontvochtigen en de relatieve vochtigheid 

onder 70% te brengen, kan schimmelvorming worden voorkomen. 

 

 

De lucht in de kruipruimte 

wordt naar binnen gezogen in 

de droger (A). De droge lucht 

(B) moet zodanig worden 

verspreid dat de kruipruimte 

droog wordt gehouden. Terwijl 

de droger de lucht droogt, 

voert hij al het vocht (C) uit de 

kruipruimte af naar de 

omgeving. 
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Beschrijving van droger CTR 500TT 

Functie 

In een kruipruimte is men afhankelijk van een droger met een constante stroom droge lucht, zodat er geen 
schimmel ontstaat. Dit kan worden gerealiseerd met een draaiende droger van het type Corroventa CTR 
500TT. Hier vindt constant het regeneratieproces plaats. De droger is niet afhankelijk van de luchttemperatuur. 
Ook ver onder het vriespunt kan de lucht efficiënt worden ontvochtigd. Het vaste droogmiddel dat wordt 
gebruikt, is silicagel, dat een bijna onbeperkt aantal keren kan worden geregenereerd.  
Silicagel is een kristal dat veel vocht kan opnemen, ca. 40% van zijn eigen gewicht. Voor verschillende 
gebruiksterreinen is er keuze uit meerdere types. In het kristal zitten grote hoeveelheden kleine 
microscopische poriën. Dat maakt het oppervlak van de wanden in het kristal bijzonder groot. Eén gram 
silicagel heeft een vochtopnemend oppervlak van 500 - 700 m2 .  
Een droger CTR 500TT bevat droogmiddel met een totaal droogoppervlak van circa 600.000 m2. De droger 

wordt gebruikt om atmosferische lucht te drogen volgens het adsorptieprincipe.   

De adsorptierotor 

De rotor heeft axiaal gerichte luchtkanalen en bestaat uit een hoogactief droogmiddel, dat bijeen wordt 
gehouden in een keramische structuur. Het droogmiddel is niet oplosbaar in water en kan daarom niet worden 
weggespoeld of met luchtstromen worden meegenomen.  
De axiaal gerichte luchtkanalen in de rotor geven een laminaire stroming met een onbeduidende drukval. 

Het ontvochtigingsproces  
Het droogmiddel zit in een rotor (6). De te drogen lucht wordt via de inlaat (3) met behulp van een 

procesluchtventilator (10) naar binnen gezogen. De lucht passeert een filter en vervolgens de droogrotor, 

waarna de gedroogde lucht via de drogeluchtuitlaat (4) naar de ruimte gaat die droog moet worden gehouden. 

De rotor draait met behulp van een aandrijfmotor (7) en een aandrijfriem (8). Het vocht dat in de rotor is 

geadsorbeerd, wordt naar buiten gedreven doordat een klein deel van de proceslucht wordt verwarmd in de 

warmte-unit (15), waarna deze een klein deel van de rotor passeert die op deze manier geregenereerd wordt. 

De vochtige lucht wordt via de uitlaat (17) afgevoerd naar de omgeving. 
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Uitwendige constructie 
De adsorptiedroger CTR 500TT van Corroventa is speciaal gemaakt voor gebruik in kruipruimtes, waar 
bovendien de eisen aan robuustheid, betrouwbaarheid en levensduur extra streng zijn. Daarom is hij extra 
sterk gemaakt, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Zie de voorpagina. 

De CTR 500TT is gemaakt van sterk staalplaat, met zowel aan de binnen- als aan de buitenkant poederlak. Hij 
wordt geleverd met een handige draaggreep aan het deksel. Aan de voorkant van de droger zitten:  
- een olie- en weerbestendig snoer van 5 m met een geaarde stekker voor aansluiting op een geaard contact 
van 220 V, eenfasige wisselstroom 50 Hz  

- Hygrostaataansluiting, die geschikt is voor het eigen bedieningspaneel van Corroventa  

- Urenteller, die de tijd registreert die de droger is ingeschakeld  

- Inlaat voor proceslucht, d.w.z. de lucht die moet worden gedroogd  

- Filterklepje. Bij het vervangen van filters wordt de snelvergrendeling op het klepje geopend, waarna het filter 
eenvoudig kan worden vervangen. Binnen het filter zit een gegevensplaatje met het serienummer van de 
droger.  

- Uitlaat voor vochtige lucht 
Aan de achterkant van de droger zitten twee uitlaatopeningen van Ø 100 mm en drie van Ø 50 mm voor droge 
lucht. De uitwendige aansluitingen zijn gemaakt van 2 mm staalplaat en ze zijn afgestemd op de 
standaardafmetingen van spirobuizen, kunststof buizen en spiraalslang. 
 
Droger CTR 500TT heeft vier elastische rubberpoten. 

 

Inwendige constructie 
De elektrische apparatuur zit in een inwendig elektriciteitskastje en daarop wordt met behulp van een 
snelkoppeling de rotorinzet aangesloten. De rotorinzet bevat de rotor (6), aandrijfmotor (7), aandrijfriem (8), 
warmte-element (15) en kappen (12,13), dat wil zeggen, alle inwendige componenten op de ventilator (3) na.  
Hieronder beschrijven we uitvoerig alle inbegrepen details, waarnaar in de schema's wordt verwezen. 
 
(5) Elastisch bevestigd, uittrekbaar 'droogpakket' 
(6) Droogrotor met naaf, kogellagers, spaken en mantel 
(7) Aandrijfmotor met tandwiel voor aandrijfriem 
(8) Getande aandrijfriem 
(9) Rotorafdichting die de lucht dwingt te passeren door de droogrotor 
(10) Procesluchtventilator Tussen de procesluchtventilator en de procesluchtinlaat (3) zit een rooster+filter 
(12) Warmtekast die een deel van de proceslucht opvangt voor de regeneratie van de droogrotor 
(13) Opnamekap voor vochtige lucht 
(15) Warmte-element 
(20) Rotorstang om de rotor vast te houden in het droogpakket. De rotoras wordt bevestigd in het midden van 
de rotorstang 
(21) Gebogen plaat om de luchtstroom te vergemakkelijken en daarmee stroomverliezen te verkleinen 
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Bedieningspaneel  

Voor aanvullende monitoring is de droger voorzien van een bedie-
ningspaneel, dat op een geschikte plaats in huis wordt geplaatst. Zie de 
voorpagina.  

Zolang de relatieve vochtigheid niet te hoog is (d.w.z. er is geen risico van 
schimmel), brandt er een groen lampje.  

Zodra het vochtpercentage de kritieke grens voor aantasting door schimmel 
overschrijdt doordat de droger niet werkt of doordat de vochtbelasting in 
de kruipruimte te groot is, gaat er een rood lampje branden.  

Er brandt ook een groen lampje zolang de ventilatie in de kruipruimte in 
werking is. Als de ventilatie niet werkt doordat de ventilator geen stroom 
krijgt, gaat het lampje uit. Om de werking van de ventilator te waarborgen, 
moeten er handmatige controles plaatsvinden bij de uitlaat van de droger of de leiding voor het afvoeren van 
vochtige lucht. De ventilatie moet altijd in werking zijn.  
Bij stilstand gaat er een rood waarschuwingslampje branden.   

 

Installatie 
De CTR 500TT is een compleet apparaat, dat direct kan worden aangesloten. Alle componenten die vanuit 
oogpunt van functioneren noodzakelijk zijn, zijn ingebouwd en intern gekoppeld.  
De plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties moeten worden nageleefd.  

Planning en aanleg van een ontvochtigingssysteem omvat onder andere:  

- plaatsing en aansluiting van de droger.  

- de vormgeving van het kanaalsysteem  

- distributie van de juiste hoeveelheden lucht.  
- plaatsing en aansluiting van de hygrostaat. Dit wordt nader beschreven in de navolgende paragrafen.   
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Plaatsing van de CTR 500TT  

De droger moet zo in de kruipruimte worden geplaatst dat aan de volgende eisen en wensen wordt voldaan:  

- efficiënte verdeling en verspreiding van de droge lucht met een zo eenvoudig mogelijk kanaalsysteem  

- eenvoudig gelegde kanalen voor de aanvoer van droge en de afvoer van vochtige lucht  

- een eenvoudige elektrische aansluiting  

- ruimte en toegang voor het eenvoudig vervangen van filters  
De droger moet worden geïnstalleerd in de ruimte die ontvochtigd moet worden. Hij moet bij voorkeur nabij 

een wand worden geplaatst, op een console of plank, zodat het filter eenvoudig te vervangen is. 

 

Kanaalsysteem 
De inkomende proceslucht kan op kanalen worden aangesloten of vrijzuigend werken. De droge lucht moet 

worden aangesloten op kanalen. De vochtige lucht moet worden aangesloten op kanalen, zodat de vochtige 

lucht buiten de ontvochtigde ruimte belandt. Gebruik altijd de installatieset van Corroventa voor een 

optimale werking. 

 

Vochtige lucht 
In sommige gevallen kan er condens ontstaan in de slang voor afvoer van vochtige lucht. Omdat dat te 

vermijden, moet de slang vanaf het apparaat naar beneden toe aflopen. Als dat niet rechtstreeks vanaf het 

apparaat kan worden gerealiseerd, moet er een drainagegat worden gemaakt in het onderste deel van de slang 

om te voorkomen dat er water terug de droger inloopt. Om condensvorming nog verder tegen te gaan, moet 

de geïsoleerde geluiddemperslang die bij de 'installatieset' zit, worden gebruikt. 

 

Niet vergeten 
De slang voor afvoer van vochtige lucht mag niet worden vervangen door een exemplaar met een kleinere 
afmeting. Want daarmee zou de werking van de installatie verslechteren en de droger kan oververhit raken. 
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Aansluiting van bedieningspaneel (hygrostaat) 

De hygrostaat wordt in de kruipruimte geplaatst als de omstandigheden 
als geschikt of zeer kritiek worden beoordeeld. Hij mag niet zo worden 
geplaatst dat hij blootgesteld wordt aan de eigenlijke droge lucht. Hij 
mag niet bij een warmte- of koudebron worden geplaatst en ook niet 
worden blootgesteld aan zonnestraling. De vochtsensor moet worden 
losgenomen van zijn transportzekering en vrij aan zijn kabel hangen.   

 

Aansluiting van bedieningspaneel 

(waarschuwingskastje) 
Het waarschuwingskastje moet worden neergezet op een geschikte 

plaats in huis, waar het eenvoudig in de gaten kan worden gehouden. 

Om het onnodig leggen van elektriciteitssnoeren zoveel mogelijk te 

vermijden, moet het zo dicht mogelijk bij de droger/ hygrostaat zitten. 

 

Bediening en onderhoud  

Start  
Het apparaat moet direct na aflevering worden gecontroleerd.  
Mankementen of bij het transport beschadigde onderdelen moeten 
onmiddellijk worden gemeld.  

1. Controleer of het filter schoon is.  
2. Let op dat er geen blokkades zitten in het aansluitende kanaalsysteem.  
3. Sluit de droger aan op een geaard elektrisch contact van 230 V. Er moet een aardlekschakelaar worden 
gebruikt.  
4. Draait de rotor? Kijk door de drogeluchtuitlaat.  
5. Controleer de temperatuur van de vochtige lucht, die aanzienlijk warmer is dan de proceslucht bij 
ontvochtiging.  
6. Houd de werking van de droger in de gaten. Maak notities in het onderhoudslogboek. 

 

Onderhoud, service  

Het filter moet regelmatig gecontroleerd en vervangen 
worden, ten minste een (1) keer per jaar. Bij sterk 
verontreinigde lucht moet het filter vaker worden 
vervangen.  

Open het filterklepje en vervang het vieze filter door een 
nieuw. 

Oververhitting  

Bij een sterk verontreinigd filter of een defecte ventilator 
stopt de droger vanwege oververhitting, waarbij het rode waarschuwingslampje 'stilstand' op het 
bedieningspaneel gaat branden.  
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Laat het apparaat afkoelen en trek vervolgens de stekker uit het contact. Als het apparaat is gestopt vanwege 
een vies filter, zal het na het vervangen van het filter weer opstarten als de stekker weer is ingestoken.  

Mocht de droger niet herstarten of weer opnieuw stoppen, bijv. omdat de ventilator kapot is, moet contact 
worden opgenomen met de installateur.  
 

Bedienings- en onderhoudslogboek  
In onderstaande tabel worden notities gemaakt over het vervangen van filters. De stand van de urenteller 

wordt genoteerd. In de kolom 'opmerkingen' worden eventuele waarnemingen genoteerd in verband met het 

vervangen van filters of andere inspecties. 

 

Montage van bedieningspaneel 

HET BEDIENINGSPANEEL BESTAAT UIT:  

- waarschuwingskastje - wordt geplaatst in de achteringang, kleedruimte en dergelijke.  
- hygrostaat met koppelingskasje - wordt geplaatst in de kruipruimte.  
VOLGORDE VAN MONTEREN:  
Let op! Zorg dat de droger spanningsloos is!  

1. Verwijder het deksel van het waarschuwingskastje.  

2. Neem het snoer met 6 aansluitingen los en trek het voorzichtig uit het waarschuwingskastje.  

3. Boor een gat tussen kruipruimte en de bovenliggende verdieping.  

4. Schroef het hygrostaatcontact vast in de droger.  

5. Monteer de hygrostaat met koppelingskastje.  

6. Trek het (volgens punt 2 hierboven) losgenomen snoer door het geboorde gat omhoog naar de 
bovenliggende verdieping.  

7. Schroef het waarschuwingskastje met de bijgevoegde schroeven (4 st.) vast op een passende plaats.  

8. Zet het eerder (volgens punt 2) losgenomen snoer weer met 6 aansluitingen vast. Bij de bevestiging moet de 
kabelkleur van de aansluitingen corresponderen met de kleurmarkeringen op het aansluitblok.  
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9. Noteer op de eerste pagina van Technische beschrijving het kantoor dat de montage heeft uitgevoerd, 
alsook de contactpersoon en het telefoonnummer dat de klant kan bellen als er iets met de installatie aan de 
hand is.  
Let op! Hygrostaat met koppelingskastje mag niet worden geopend! 

Technische gegevens 

 
Hoeveelheid droge lucht 500 m3/u 

Hoeveelheid vochtige lucht 60-80 m3/u 

Hoogte x breedte x lengte 360 x 385 x 325 mm 

Gewicht 21 kg 

Aansluitvermogen 1780 W 

“Werkelijk vermogen” Approx. 1500 W 

Aansluiting 220 V/50 Hz 

Uitlaat vochtige lucht Ø 76 mm 

Procesluchtinlaat 2 x Ø125 mm 

Uitlaat droge lucht 2 x Ø100 + 3 x Ø50 mm 

Oververhittingsbeveiliging, instelling 80 °C 

Oververhittingsbeveiliging (veiligheidsthermostaat 1), 

instelling 80 °C 

Oververhittingsbeveiliging (veiligheidsthermostaat 2), 

instelling 130 °C 

Ontvochtigingscapaciteit bij:  

20°C, 60% RV 32 l/etmaal 

10°C, 60% RV 22 l/etmaal 

5°C, 60% RV 19 l/etmaal 

 

Proceslucht in. De aansluiting heeft een buitenafmeting van 2 x Ø 125 mm, die geschikt is voor een spirobuis 
van standaardtype en een spiraalslang.  

Droge lucht uit. De aansluitingen hebben een buitenafmeting van 2 x Ø 100 mm, die geschikt is voor een 
spirobuis van standaardtype en een spiraalslang en 3 x Ø 50 mm, die geschikt is voor een kunststof buis van 
standaardtype en een spiraalslang.  
Vochtige lucht uit. De aansluiting heeft een buitenafmeting van Ø 76 mm. 



CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland 

Tel +49 (0) 2154- 88 40 90 • www.corroventa.nl
WEE-reg.nr. DE23250315

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?
Kijk op www.corroventa.nl of bel +31 (0)614454965 en praat met een expert.

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis voor de meest effectieve oplossing voor uw problemen.

Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwalite-
it voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn marktleider 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.

www.corroventa.nl


