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 CORROVENTA

REGELSYSTEEM
Aansturing, regeling en controle voor 
alle soorten droogprocessen, zowel bij 
het verhelpen van waterschade als bij 
vaste installaties.
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SUPERVISION®
Het SuperVision® regelsysteem voor de ES-apparaten van 
Corroventa is een baanbrekende oplossing voor het droog-
resultaat, het milieu en het totale financiële plaatje. Met 
SuperVision® wordt het droogproces op afstand aangestuurd 
en gecontroleerd via computer, mobiele telefoon of tablet. 

REMOTE CONTROL

TE COMBINEREN MET

INHOUD BASISPAKKET

Abonnement (24 of 36 maanden)  1x 

Gateway 1x 

Sensornodes 2x

RHT-sensoren  4x

Transportbak  1x

Meetbuis  1x

Afdichtmiddel  1x

Systeemkabel ES 0,5 m  1x

Artikelnummer 9911104

SuperVision® is een doordacht en gebruiksvriendelijk 
systeem dat het mogelijk maakt om het droogproces te 
controleren, te meten en aan te sturen vanaf een computer, 
smartphone of tablet.

SuperVision® is een systeem voor bediening en meting op afstand, een aanvulling 
op de drogers en turbines van de ES-serie door die apparatuur en de bijbehorende 
data toegankelijk te maken via internet. Elk SuperVision® systeem kan maximaal 
acht ES-apparaten controleren en biedt de gebruiker de mogelijkheid om het 
droogproces snel en eenvoudig aan te sturen en te controleren zonder steeds naar 
de werkplek te hoeven rijden. Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op 
een webserver waar de gebruiker voor de duidelijkheid ook namen kan geven aan de 
verschillende meetpunten. Zo wordt de analyse zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

Het systeem biedt bovendien tools voor het eenvoudig aanmaken van schema's 
voor het analyseren van het proces óf voor opname in de projectrapportage die 
het systeem helpt samenstellen. Indien gewenst kan de gebruiker ook de klant 
toegang geven tot het systeem, zodat die klant zelf de ontwikkelingen bij het 
droogproces kan volgen. 

Het systeem bestaat uit een gateway die wordt gekoppeld aan de apparaten 
plus twee draadloze sensornodes, elk met ruimte voor twee temperatuur- en 
RV-sensoren en een sensor voor het vochtgehalte. Voor een maximale dekking 
en betrouwbaarheid beschikken de sensornodes over het vermogen om elkaars 
meldingen door te sturen naar de gateway; de zogenaamde MESH-technologie. 
Een gateway kan communiceren met maximaal tien sensornodes voor wie het 
systeem verder wil uitbouwen.

Voor een optimale flexibiliteit maakt het systeem gebruik van het mobiele 
telefoonnetwerk voor het inzamelen van gegevens. Voor de installatie van het 
systeem zijn geen voorbereidingen vereist en ook geen internettoegang. Alle 
informatie die de gebruiker nodig heeft, wordt verstrekt via de displays van de 
apparaten en de indicatielampjes van de SuperVision® eenheden.
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HOMEVISION®
Regelsysteem HomeVision® wordt gebruikt voor de controle, 
monitoring en follow-up van vast geïnstalleerde drogers en 
VentoVind™, vraaggestuurde ventilatie voor onverwarmde  
zolders. In huizen en gebouwen waar de kruipruimte  
ontvochtigd moet worden en de onverwarmde zolder  
geventileerd, kan één draadloos HomeVision® Pro bedie-
ningspaneel de volledige aansturing en controle regelen.

HOMEVISION® LITE

HOMEVISION® PRO

TECHNISCHE GEGEVENS

% RV richtwaarde Lite / Pro

Δ % RV max. hysterese Lite / Pro

Δ % RV min. hysterese Lite / Pro

Δ % RV alarmniveau Lite / Pro

Continu bedrijf ventilator of ventilator,  Pro
alleen bij ontvochtigen

Regeling via schimmelindex Pro

Terugzetten naar fabrieksinstellingen Lite / Pro

Logbestand op USB Pro

Weergave actuele RV Lite / Pro

Weergave actuele temperatuur Lite / Pro

Weergave ventilatorstatus Aan of Uit Pro

Weergave ontvochtigen Aan of Uit Lite / Pro

Weergave radiosignaalniveau Lite / Pro

Grafische presentatie bedrijfsduur  Pro 
afgelopen 12 maanden

Grafische presentatie temperatuur- Pro 
gemiddelde afgelopen 12 maanden

Artikelnummer Pro 9910360

Artikelnummer Lite 9910370

Het bedieningspaneel toont in de Lite-versie onder 
andere de heersende temperatuur en de luchtvochtigheid 
in de kruipruimte. De waarden zijn afkomstig van de 
hygrostaat. Verder wordt de bedrijfsstatus getoond en 
kan de gebruiker instellingen wijzigen.

De Pro-versie biedt, naast alle basisfuncties van Lite, de 
mogelijkheid om de droger aan te sturen op basis van een 
schimmelindex, de mogelijkheid om de werking te analyseren 
via een logbestand en de mogelijkheid om meerdere  
apparaten aan te sturen vanaf één bedieningspaneel.

TE COMBINEREN MET

Via het draadloze en in de woning geplaatste HomeVision® Pro hebben gebruikers 
altijd toegang tot de klimaatsituatie en de bedrijfsstatus en kunnen ze waar nodig 
heel eenvoudig instellingen in het systeem wijzigen. Via ingebouwde alarmfuncties 
wordt de gebruiker gewezen op eventuele storingen en het systeem herinnert ook 
automatisch aan de jaarlijkse servicebeurt. Zo wordt ervoor gezorgd dat de functio-
naliteit goed blijft en schade aan het pand wordt voorkomen.

Het systeem is flexibel en de instellingen kunnen aan de behoeften worden 
aangepast. Het droogproces kan worden aangestuurd richting een vaste relatieve 
luchtvochtigheid of via de schimmelindex, waarmee voor bepaalde installaties en 
omstandigheden het energieverbruik nóg lager kan worden. De vraaggestuurde ven-
tilatie kan worden gebruikt met zowel normale AC-ventilatoren als EC-ventilatoren.

Op het bedieningspaneel worden ook de operationele statistieken weergegeven, 
zoals de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid 
over de laatste twaalf maanden. Voor een nóg gedetailleerde follow-up van de  
werking wordt een logbestand aangemaakt met de klimaatgegevens en de tijd-
stippen waarop instellingen zijn gewijzigd. Het logbestand wordt opgeslagen op 
een USB-geheugen dat in het bedieningspaneel is geplaatst en kan dus heel een-
voudig voor analyse worden overgezet naar een computer. Op het bedieningspaneel 
kunnen maximaal acht regeleenheden worden aangesloten. Op die manier zijn 
een totale aansturing en controle mogelijk van grotere installaties die meerdere 
drogers vereisen óf installaties die naast drogers voor bijvoorbeeld de kruipruimte 
ook vraaggestuurde ventilatie voor de onverwarmde zolder nodig hebben.

De bedieningseenheden zijn er in verschillende uitvoeringen: voor vast geïnstalleerde 
adsorptiedrogers en voor vraaggestuurde ventilatie, VentoVind™. Het HomeVision® 
bedieningspaneel is er naast Pro ook in een Lite-uitvoering, bedoeld voor aansturing 
van alleen een adsorptiedroger.
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HYGROSTAAT HR1-5 / HMH1-10
Hygrostaten voor de Corroventa-drogers* voor het drogen 
van waterschade. Wordt gebruikt bij ontvochtigen waarbij de 
omstandigheden als kwetsbaar of zeer kritiek worden ervaren. 
De beproefde constructie met weinig bewegende delen garan-
deert een goede bedrijfszekerheid en nauwkeurigheid.

* * Voor de ES-serie is een adapterkabel nodig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hygrostaat HR1-5

Aansluitkabel 5 m

Richtwaarde-instelling 10-90% RH

Afmetingen (L x B x H) 83 x 136 x 37 mm

Artikelnummer 9901100

 

Hygrostaat HMH1-10

Aansluitkabel 10 m

Richtwaarde-instelling 10-100% RH

Afmetingen (L x B x H) 318 x 104 x 75 mm

Artikelnummer 9901150

BEDIENINGSPANEEL
Regelsysteem dat wordt gebruikt voor een gecontroleerde 
ontvochtiging van de kruipruimte. Het aansturen, regelen 
en controleren van de installatie in de kruipruimte gebeurt 
via een hygrostaat die is aangesloten op de droger in de 
bodem en een bedieningspaneel in de woonruimte.

TE COMBINEREN MET

CTR 500TT ...................................................................pag. 64 

ZO WERKT HET

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer 9910200

De kruipruimtedroger wordt geregeld met een hygrostaat 
in de kruipruimte als de omstandigheden als geschikt of 
zeer kritiek worden beoordeeld. Voor extra controle wordt 
een bedieningspaneel (indicatiekast) in de woonruimte 
geplaatst waarop met controlelampjes bijvoorbeeld  
wordt aangegeven of de relatieve luchtvochtigheid in  
de kruipruimte goed of te hoog is, of de installatie naar 
behoren werkt of dat er een bedrijfsstoring is.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Systeemkabel 0,5 m

Artikelnummer 1002749

 

Systeemkabel 5 m 

Artikelnummer 1002748

SYSTEEMKABEL ES O,5 / 5M
Systeemkabel die wordt gebruikt voor SuperVision®,  
het regelsysteem van Corroventa.

EXTERNE RV/T SENSOR
Een sensor die beide relatieve luchtvochtigheid en  
temperatuur meet. 5 m kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer 1002817


