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WoonomgevIng

WOONOMGEVING

VOCHT, 
GEUR EN 
RADON
Een van de meest voorkomende oorzaken van 
negatieve invloeden in onze woomomgeving, 
welke tot serieuze schade en kosten kan leiden, 
is vocht, geur en radon. Voor deze reden is het 
als eigenaar  belangrijk om het huis hiervoor te 
beschermen en om een veilige en gezond 
leefklimaat te creëren.

58



www.corroventa.nl

WoonomgevIng

59



www.corroventa.nl60

WoonomgevIng // ontvochtIgIng van KruIpruImtes

EENVOUDIGE CONTROLE MET HOMEVISION®
Regelsysteem HomeVision wordt gebruikt voor een gecontroleerde  
ontvochtiging van de kruipruimte. De installatie in de kruipruimte wordt 
gecontroleerd, aangestuurd en geregeld via een hygrostaat die is aangesloten 
op de droger en een draadloos bedieningspaneel in de woonruimte.

  Meer over onze verschillende regelsystemen leest u op de pagina's  76-81.
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Vocht- en waterschade behoren tot de meest voorkomende problemen voor huiseigenaren. 
Vocht komt voor in de vorm van damp, water of ijs. Lucht bevat altijd meer of minder vocht in 
de dampfase. Dat is pas met het blote oog zichtbaar als het vocht in de vorm van kleine water-
druppels neerslaat, bijvoorbeeld tegen een oppervlak van metaal of glas. Vocht op zich kan geen 
kwaad, maar vocht in combinatie met organische materialen die bijvoorbeeld aanwezig zijn in 
een kruipruimte zorgt vaak voor schimmelproblemen en nare geuren.

DE OPLOSSING VAN  
CORROVENTA VOOR VOCHT-
PROBLEMEN IN DE KRUIPRUIMTE.

Er zijn huizenconstructies met 
kruipruimtes zonder ventilatie, 
met binnenluchtventilatie of met 
buitenluchtventilatie. Dat laatste type 
kruipruimte, met buitenventilatie dus, 
is vaak extreem gevoelig voor vocht.

ZO ONTSTAAT VOCHT IN DE  
KRUIPRUIMTE
Vocht op zich kan geen kwaad, maar 
vocht in combinatie met organische 
materialen die aanwezig zijn in  
een kruipruimte zorgt vaak voor 
schimmelproblemen en nare geuren. 

Als de vochtbelasting in een  
kruipruimte zo groot wordt dat er  
uiteindelijk een probleem ontstaat, 
kan dat een of meer oorzaken hebben:

  Wanneer er warmte buitenlucht 
in de koude kruipruimte komt via 
luchtopeningen of barsten, wordt 
deze afgekoeld en zal daardoor 
de luchtvochtigheid toenemen. 
In extreme gevallen kunnen zich 
condens en waterdruppels vormen 
die aan het verlaagde plafond gaan 
hangen. A.

  Toevoer van vocht door  
verdamping vanuit de bodem  
van de kruipruimte. B.

  Indringing van vocht uit de  
omgeving door de funderingsmuur 
en lekken in de fundering. C.

  Water dat in de kruipruimte bin-
nendringt door de funderingsmuur 
vanuit de omliggende grond. D.

Vochtproblemen in de kruipruimte kunnen 
op een heleboel verschillende manieren 
ontstaan. De kruipruimteconstructie met 
buitenventilatie is vaak bijzonder gevoelig 
voor vocht.
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Wanneer, met name in de warme 
tijd van het jaar, de buitenlucht in de 
kruipruimte (D)  onder het huis komt, 
wordt deze afgekoeld door de koude 
omgeving, waardoor de relatieve voch-
tigheid toeneemt en daarmee ook het 
gevaar voor schimmelvorming en nare 
geuren. Door de lucht te ontvochtigen 
en de relatieve vochtigheid onder 60-
65% 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. 

De droger is zo geconstrueerd dat hij 
niet alleen de lucht droogt, maar dat 
ook de hoeveelheid lucht (C) die samen 
met al het vocht de kruipruimte verlaat 
kan worden aangepast (zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de capaciteit of 
bedrijfskosten van de droger).

Op die manier kan de onderdruk in de 
kruipruimte (D) worden geregeld om 
te voorkomen dat eventuele geuren en 
eventueel radon (E) omhoog kunnen 
trekken naar de woonruimte. 

Het aansturen, regelen en controleren 
van de installatie in de kruipruimte 
gebeurt via een hygrostaat (G) die is 
aangesloten op de droger in de bodem 
en een draadloos bedieningspaneel (F) 
in de woonruimte.

HET PRINCIPE VOOR DE ONTVOCHTING VAN KRUIPRUIMTES ZO LOST U HET PROBLEEM OP MET 
BEHULP VAN ONTVOCHTIGING

 Leid het water weg 
van afvoerpijpen 
e.d. die dicht bij de 
funderingsmuur 
uitkomen.

 Dek de grond in 
de kruipruimte af 
met een folie van 
kunststof om ver-
damping van vocht 
te voorkomen.

 Blokkeer en sluit alle lucht-
openingen en barsten in de kruipruimte, 
zodat er geen buitenlucht naar binnen 
kan dringen.

  Installeer een permanente kruipruimte-
droger die de luchtvochtigheid in de 
kruipruimte zo laag houdt dat er geen 
schimmelvorming optreedt.

DE KRUIPRUIMTEDROGER MET HET LAAGSTE  
ENERGIEVERBRUIK VAN DE MARKT
Adsorptiedroger CTR 300TT2 is al 15 jaar onderdeel van ons assortiment en is een van onze 
trouwe werkpaarden. Het apparaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes, 
waar de lat hoog ligt als het gaat om energiezuinigheid, betrouwbaarheid en een lange 
levensduur. Het is bovendien geschikt voor het verwijderen van geuren en van radon.

 Meer over onze verschillende kruipruimtedrogers leest u op de pagina's 62-64.
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DROGER VOOR KRUIPRUIMTES CTR 300TT2
Adsorptiedrogers voor vaste installatie in kruipruimtes, met een 
droge-luchtverplaatsing tot 300 m3/u. Het energieverbruik van 
de CTR 300TT2 behoort tot de laagste van de markt.

REGELSYSTEEM

De CTR 300TT2 speciaal ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes, waar de lat 
hoog ligt als het gaat om energiezuinigheid, betrouwbaarheid en een lange 
levensduur. Dankzij onze gepatenteerde klepoplossing, die zorgt voor een 
onderdruk in de kruipruimte, is de CTR 300TT2 ook geschikt voor de verwij-
dering van geuren en radon. De CTR 300TT2 is al 15 jaar onderdeel van ons 
assortiment en is een van onze trouwe werkpaarden.

ENKELE VOORDELEN VAN DE CTR 300TT:
  Aansturing en controle via HomeVision
  Geschikt voor kruipruimtes tot 200 m3

  Efficiënte verwijdering van vocht, geur en radon
  Hoge kwaliteit en lange levensduur
  Energiezuinig – lage bedrijfskosten

EENVOUDIGE CONTROLE MET HOMEVISION®
De droger wordt aangestuurd en gecontroleerd via 
ons HomeVision-systeem, bestaande uit een in de 
kruipruimte geplaatste hygrostaat en een draad-
loos digitaal bedieningspaneel in de woning.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droge-luchtverplaatsing 200-300 m3/u

Hoeveelheid natte lucht 45-130 m3/u

Aansluiting 230 V, 50 Hz

Aansluitvermogen 1 015 W

Werkelijk verbruik  ca 850 W

Luchthoeveelheid inlet Ø 160 mm

Natte lucht Ø 75 mm

Droge lucht 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Geluidsniveau (3m) ca 56 dB

Gewicht 16 kg

Afmetingen (L x B x H) 420 x 325 x 360 mm

Ontvochtigingscapaciteit bij: 20 °C / 60% RV 21 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij: 10°C / 60%  RV 14 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij:  5°C / 60%  RV 12 l/dag

Artikelnummer 9902900

Montageset TT Multi  ....................pag. 85

Reservefilter (9920184)  ................pag. 89

Mondstukken  ................................pag. 90

ACCESSOIRES

HomeVision® Lite/Pro ................... pag. 79

TE COMBINEREN MET

De CTR 300TT2 is al meer dan 15 jaar onderdeel van ons 
assortiment en is een van onze trouwe werkpaarden. 
Corroventa heeft complete montagesets samengesteld 
voor een eenvoudige, snelle en correcte montage 
in kruipruimtes. De sets bevatten alle benodigde 
onderdelen.
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DROGER VOOR KRUIPRUIMTES  CTR STD-TT
De CTR STD-TT is onze kleinste adsorptiedroger voor vaste 
installatie in kruipruimtes, met een droge-luchtverplaatsing 
van 200 m3/u.

Kruipruimtedroger CTR STD-TT is speciaal ontwikkeld voor kruipruimtes waar 
alleen sprake is van vochtproblemen. Het apparaat heeft het laagste energie-
verbruik op de markt en is daarmee de zuinigste keuze. De CTR STD-TT is speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes, waar de lat hoog ligt als het gaat om 
energiezuinigheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

ENKELE VOORDELEN VAN DE CTR STD-TT:
  Regeling en controle via HomeVision mogelijk
  Geschikt voor kruipruimtes tot 180 m3

  Hoge kwaliteit en lange levensduur
  Extreem energiezuinig – lage bedrijfskosten

De CTR STD-TT is speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
kruipruimtes. Het apparaat heeft het laagste energie-
verbruik op de markt en is daarmee de zuinigste keuze.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droge-luchtverplaatsing 230 m3/u

Hoeveelheid natte lucht 35 m3/u

Aansluiting 230 V, 50 Hz

Aansluitvermogen 860 W

Werkelijk verbruik 775 W

Natte lucht Ø 80 mm

Droge lucht Ø 100 mm

Geluidsniveau (3m) 56 dB

Gewicht 15 kg

Afmetingen (L x B x H) 455 x 326 x 285mm

Ontvochtigingscapaciteit bij: 20 °C / 60% RV 14 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij: 10°C / 60%  RV 13 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij:  5°C / 60%  RV 11 l/dag

Artikelnummer 9902700
Montageset TT Multi  ....................pag. 85

ACCESSOIRES

HomeVision® Lite/Pro ................... pag. 79

TE COMBINEREN MET

REGELSYSTEEM

EENVOUDIGE CONTROLE MET HOMEVISION®
De droger wordt aangestuurd en gecontroleerd via 
ons HomeVision-systeem, bestaande uit een in de 
kruipruimte geplaatste hygrostaat en een draad-
loos digitaal bedieningspaneel in de woning.
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DROGER VOOR KRUIPRUIMTES CTR 500TT
De CTR 500TT is onze grootste droger voor vaste installatie in 
kruipruimtes, met een droge-luchtverplaatsing tot 500 m3/u.

REGELSYSTEEM

De kruipruimtedroger is superieur als het gaat om het energieverbruik én 
heeft een hoge capaciteit in verhouding tot zijn omvang. De CTR 500TT 
speciaal ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes, waar de lat hoog ligt als 
het gaat om energiezuinigheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur. 
Het apparaat wordt toegepast in ruimtes waar alleen sprake is van vocht-
problemen.

ENKELE VOORDELEN VAN DE CTR 500TT:
  Geschikt voor kruipruimtes tot 350 m3

  Effectieve oplossing voor vochtproblemen
  Hoge kwaliteit en lange levensduur
  Energiezuinig – lage bedrijfskosten

EENVOUDIGE CONTROLE VIA BEDIENINGSPANEEL
De kruipruimtedroger wordt geregeld met een 
hygrostaat in de kruipruimte als de omstandigheden 
worden beoordeeld als geschikt of zeer kritiek en de 
ontvochtiging kan worden gecontroleerd via een  
bedieningspaneel in de woning.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droge-luchtverplaatsing 500 m3/u

Hoeveelheid natte lucht 60-80 m3/u

Luchthoeveelheid inlet Ø 2x125 mm

Droge lucht 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Natte lucht Ø 75 mm

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen 1780 W

Werkelijk verbruik ca 1500 W

Geluidsniveau (3m) 62 dB

Gewicht 21 kg

Afmetingen (L x B x H) 480 x 385 x 400 mm

Ontvochtigingscapaciteit bij: 20°C / 60% RV 35 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij: 10°C / 60% RV 24 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij: 5°C / 60% RV 21 l/dag

Artikelnummer 9920701

Montageset 500TT Universal  ......pag. 85

Reservefilter (00208)  ...................pag. 89

Mondstukken  ................................pag. 90

ACCESSOIRES

Bedieningspaneel  10200 ............. pag. 80

TE COMBINEREN MET

De CTR 500TT speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
kruipruimtes. Corroventa heeft complete montagesets 
samengesteld voor een eenvoudige, snelle en correcte 
montage in kruipruimtes. De sets bevatten alle  
benodigde onderdelen.
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ONDERSTEUNING DOOR EXPERTS EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
BIJ CORROVENTA WORDEN WE ERG GEWAARDEERD VANWEGE ONS 
HOGE SERVICE- EN KENNISNIVEAU. WIJ HELPEN U GRAAG ALS U ADVIES 
NODIG HEBT. BEL +49 (0)2154 88409 33 EN PRAAT MET EEN EXPERT.
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De kans op vochtproblemen is het grootst bij onverwarmde zolders 
met natuurlijke ventilatie. Volgens onderzoek van Boverket, de 
Zweedse rijksdienst voor volkshuisvesting, zijn er ca. 300.000 
gebouwen in Zweden met schimmel, schimmelgeur of een hoog 
vochtniveau met problemen op zolder als directe oorzaak. Dat kan 
schade aan de constructie met zich meebrengen.

PAK VOCHTPROBLEMEN  
OP ZOLDER AAN MET  
VRAAGGESTUURDE VENTILATIE.

Bij 84% van deze zolders gaat het om 
onverwarmde zolders met natuurlijke 
ventilatie. Er zijn helaas vele oorzaken 
die kunnen leiden tot vocht- en  
schimmelproblemen op zolder:

  Warme, vochtige lucht vanuit de 
binnenruimte lekt weg naar de 
koude zolderruimte en condenseert 
op de koudere zolder.

  Door extra isolatie van de zolder 
wordt de zolder nog kouder en zal 
vocht makkelijker condensere.

  Door verandering van warmtebron 
verandert de luchtdruk in de hele 
woning. Door overschakeling naar 
aardwarmte of stadsverwarming 
wordt de schoorsteen, die eerst 
warm was, koud en valt het  
schoorsteeneffect weg.

  Ook bouwvocht kan tot vocht- en 
schimmelproblemen op zolder 
leiden.

  De ventilatiebehoefte varieert 
per zolder en per jaargetijde. 
Ook als een zolder te veel wordt 
geventileerd, kan dat problemen 
veroorzaken.  

Als de buitenlucht koud is, wordt de 
lucht in de zolderruimte afgekoeld, 
wat tot condensvorming tegen 
het koude dak kan leiden. Ook 
kunnen, wanneer bijvoorbeeld de 
temperatuur van het dak daalt na 
een warme dag, de afkoeling en de 
toegenomen relatieve vochtigheid 
tot condensvorming aan de  
binnenkant van het dak leiden.

ZO LOST U HET PROBLEEM MET 
VOCHT OP ZOLDER OP

  Dicht de balkenlaag van de zolder  
af en ventileer de woonruimtes  
– zeker de natte ruimtes – om het 
vochtgehalte omlaag te brengen in 
de lucht die naar de zolderruimte 
stroomt.

  Installeer een permanente installatie 
voor vraaggestuurde ventilatie in  
de zolderruimte. Daarmee creëert  
u een geschikt milieu voor alle 
bouwmaterialen en voorkomt  
u zo schimmel, rotting en andere 
bacteriële schade.

WoonomgevIng // ontvochtIgIng van ZoLders

FEITEN OVER VOCHTSCHADE OP ZOLDER
  Uit studies van technische universiteit Chalmers in de Zweedse provincie Västra Götaland 

kwam naar voren dat 72% van alle eengezinswoningen met onverwarmde zolders te maken 
heeft met hoge vochtwaarden en veel schimmel.

  De afgelopen jaren is in meerdere studies, o.a. van technische universiteit Chalmers en de 
koninklijke technische universiteit van Stockholm, gebleken dat vocht en schimmel op zolders 
een groot en toenemend probleem vormen.

De regeleenheid leest de sensoren uit en bepaalt 
aan de hand van een rekenalgoritme hoe groot de 
ventilatiebehoefte is.
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DE VERSCHILLENDE PAKKETTEN VAN  
CORROVENTA VOOR VENTOVIND™
VentoVind™ is verkrijgbaar in kant-en-klare pakketten voor de meest 
gebruikelijke installatietypen, maar de techniek kan worden aangepast 
en werkt even goed voor kleine zolders als voor grote, onverwarmde 
zolderruimtes van honderden vierkante meters.

  Meer over onze verschillende pakketten leest u op pagina 72. 

VentoVindTM is een systeem voor 
vraaggestuurde ventilatie; er wordt 
alleen geventileerd als dat voor de 
zolderruimte goed uitkomt.

 Met het aanvoerluchtsysteem 
wordt er op de juiste momenten 
geventileerd terwijl tegelijkertijd een 
drukbeeld op zolder wordt gecreëerd 
waarmee delen van het vochttrans-
port vanuit de woning worden  
tegengehouden. 

De techniek werkt het best als de 
zolder zo dicht mogelijk is. Het doel 
is namelijk om alle ventilatie zo veel 
mogelijk via het ventilatiesysteem te 
laten verlopen, dat in essentie bestaat 
uit een aanvoerventilator en een 
mechanisch of motorisch  
gestuurde afvoerklep. 

De voeding en toerental regeling van 
de aanvoerventilator vinden plaats via 
een regeleenheid in de zolderruimte, 
waarop ook sensoren worden aange-
sloten die het klimaat buiten en op de 
zolder meten. 

De regeleenheid leest de sensoren 
uit en bepaalt aan de hand van een 
rekenalgoritme of de ventilatie aan of 
uit moet. Zo wordt het ventilatieniveau 
optimaal afgestemd op de actuele 
ventilatiebehoefte en wordt er zo 
weinig mogelijk energie verbruikt. Het 
ventilatiesysteem is alleen in bedrijf 
als het voor de vochtsituatie gunstig is 
om met buitenlucht te ventileren.

VENTOVIND™ PRO – ZO WERKT HET SYSTEEM

OORZAKEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT 
VOCHT- EN SCHIMMELPROBLEMEN 
OP ZOLDER: 
A  Door extra isolatie van de zolder zal 
het vocht makkelijker condenseren.

B  Er kan ventilatievocht ontstaan als 
een zolder te veel wordt geventileerd 
op het verkeerde moment.

C  Warme, vochtige lucht vanuit de 
binnenruimte trekt omhoog naar de 
koude zolderruimte en condenseert 
daar.

D  Door verandering van warmtebron 
verandert de luchtdruk in de hele 
woning. De schoorsteen die eerst warm 
was, wordt nu koud en het effect van 
de schoorsteen valt weg.
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VENTOVIND™ PRO

WoonomgevIng // ontvochtIgIng van ZoLders

VentoVind™ van Corroventa is een systeem dat zorgt voor 
een optimale ventilatie uit oogpunt van vochtregeling en dat 
daarmee vochtgerelateerde problemen als schimmel  
en rotting tot een minimum weet te beperken.

VentoVind™ is een methode voor vraaggestuurde ventilatie; er wordt alleen  
geventileerd als dat voor de zolderruimte goed uitkomt. Met het aanvoer-
luchtsysteem wordt er op de juiste momenten geventileerd terwijl tegelijkertijd 
een drukbeeld op zolder wordt gecreëerd waarmee delen van het vochttransport 
vanuit de woning worden tegengehouden. De techniek werkt het best als de 
zolder zo dicht mogelijk is.

EEN AANTAL VOORDELEN VAN VENTOVIND™
  VentoVind™ zorgt ervoor dat de zolder op het juiste moment wordt  

geventileerd. Het systeem stemt het ventilatieniveau precies af op  
de situatie op de zolder en bespaart tegelijkertijd energie.

  VentoVind™ creëert een gecontroleerd klimaat met een geoptimaliseerde  
ventilatie zonder energie-intensieve warmtetoevoer.

  Ventilator en sensoren van hoge kwaliteit.
  Bedieningspaneel voor controle en aansturing met logbestand  

naar USB-stick.

ONZE VERSCHILLENDE PAKKETTEN VOOR VENTOVIND™ 

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting  230 V / 50 Hz

Geluidsniveau (3 m) 36 dB (A)

Artikelnummer PRO Villa 1002778

Artikelnummer PRO Villa Large 1002779

Artikelnummer PRO Special -----

VENTOVIND™ PRO INHOUD

Regeleenheid VentoVind™ Pro

Ventilatoreenheid incl. 15 meter kabel

HomeVision® Bedieningspaneel

Bevestiging voor ventilato

Stroomkabel 220 V, 3 meter

Wandplaten, intern

Buitenklimaatsensor, incl. 15 meter kabel

Binnenklimaatsensor, incl. 15 meter kabel

Nippel

Beschermkap

Bevestiging voor regeleenheid

Slangklemmen

Montageschroeven voor regeleenheid

Terugslagklep 160 mm

Slang SC-160 mm x 1,3 meter

Gebruiksaanwijzing

Bedienings- en onderhoudsinstructies

VENTOVIND™ PRO
A Inlaatlucht   B Ventilatoreenheid   C Regeleenheid    D Luchtstroom  E Binnensensor   
F Afvoerlucht naar buiten   G HomeVision® bedieningspaneel  H Buitensensor

VENTOVIND™  
PRO VILLA
Wordt geleverd compleet 
met regeleenheid, ventilator 
160 en inwendige montage-
onderdelen geschikt voor 
zolders tot 100 m3. Wordt 
geleverd met HomeVision® 
draadloos bedieningspaneel 
voor aansturing, regeling en  
controle van de zolderinstallatie.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
Voor zolderruimtes tot 100-150 m3 compleet met  
regeleenheid, ventilator 200 en montageonderdelen. 
Wordt geleverd met HomeVision® draadloos  
bedieningspaneel voor aansturing, regeling en  
controle van de zolderinstallatie.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
Voor grote of complexe installaties kan VentoVind™ 
naar behoefte worden aangepast, ook qua grootte.
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VENTOVIND™ PRO SPECIAL
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VentoVindTM PRO Special wordt geleverd compleet met regeleenheid, 
ventilator, kleppen en montageonderdelen die speciaal op uw project zijn 
afgestemd – groot of klein. Wordt geleverd met HomeVision® draadloos 
bedieningspaneel voor aansturing.

VentovindTM PRO Special is voorbereid voor aansluiting op het centrale re-
gel-/controlesysteem van het pand via Modbus RS485; zo hebt u via controle 
en regeling van het systeem de touwtjes volledig in handen.

VOORDELEN:
  Maatwerkoplossingen
  Draadloos bedieningspaneel
  Modbus RS 485
  Motorisch gestuurde kleppen

Vraaggestuurde ventilatie voor meergezinswoningen  
en grotere zolders. 

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Inlaatlucht   B Ventilatoreenheid    
C Regeleenheid    D Luchtstroom   
E Binnensensor  F Afvoerlucht naar buiten   
G HomeVision® bedieningspaneel   
H Buitensensor

VEILIGE WOONOMGEVING MET CORROVENTA
VOOR EEN INSTALLATIE DIE HELEMAAL CORRECT IS EN AANGEPAST IS 
AAN UW HUIS IS ÉCHTE ERVARING EN KENNIS VEREIST. WIJ WERKEN DAN 
OOK ALLEEN MAAR SAMEN MET DEALERS DIE OP EEN PROFESSIONELE 
MANIER PROBLEMEN MET VOCHT, GEUREN EN RADON OPLOSSEN.
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Radon is een radioactief gas dat onzichtbaar en absoluut reukloos is. 
In de binnenlucht is radon een groot gevaar voor de gezondheid; het 
gas veroorzaakt jaarlijks een groot aantal gevallen van longkanker in 
Zweden. Volgens de WHO is radon in huizen na roken de belangrijkste 
oorzaak voor longkanker.

MOGELIJKHEDEN VOOR HET  
EFFECTIEF AANPAKKEN VAN  
HOGE RADONWAARDEN IN HUIS.

Om schadelijke radonconcentraties in 
de woonomgeving te voorkomen, moet 
ten eerste een radonmeting worden 
uitgevoerd. Als de meting lage radon-
concentraties aangeeft, is gecontroleerd 
en gedocumenteerd dat er veilig gewoond 
kan worden zonder verhoogde radonge-
haltes in de binnenlucht. Als de meting 
daarentegen waarden aangeeft boven 
de grenswaarde van 200 Bq/m3, moet 
er een radononderzoek plaatsvinden 
en moeten vervolgens met de juiste 
methoden en materialen sanerings-
maatregelen worden genomen.

VEEL ERVARING
Corroventa beschikt over de ervaring 
van meer dan 19.000 radonmetingen en 
we hebben apparatuur geleverd voor 
meer dan 3.000 radonsaneringsprojecten. 
We beschikken over een heleboel kennis 
en ervaring die we gebruiken bij de  
projectplanning van effectieve  
oplossingen met een goed  
kostenplaatje voor  
onze klanten.

1

C

D
B

ZO WERKT DE RADONVERWIJDERING MET DE PRODUCTEN VAN CORROVENTA. 
Radon weet via lekken in het huis  A de woonomgeving binnen te dringen. Om dat 
aan te pakken, worden een radonafvoer B en een leidingsysteem C aangelegd 
om te zorgen voor onderdruk onder de vloer. De radonhoudende lucht gaat langs 
de radonafvoer en wordt naar buiten geleid de omgeving D in, waar de lucht wordt 
vermengd met gewone frisse lucht.

CORROVENTA BESCHIKT OVER DE ERVARING VAN MEER DAN 19.000 RADONMETINGEN  
EN WE HEBBEN APPARATUUR GELEVERD VOOR MEER DAN 3.000 RADONSANERINGS- 
PROJECTEN. BEL +49 (0)2154 88409 33 EN PRAAT MET EEN EXPERT.
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PRODUCTEN VOOR RADONVERWIJDERING 
IN WOONOMGEVINGEN

   De RS 100 is ontwikkeld voor 
de verwijdering van radon in 
huizen zonder kruipruimte 
(slab-on-grade) of met een 
kelder/souterrain op grond 
waar de lucht lastig door het 
materiaal te krijgen is.  
Omdat de RS 100 zo krachtig 
is, kunnen er lange buizen op 
worden aangesloten en is  
het apparaat daarom zeer  
eenvoudig te plaatsen.

   De RS 400 is ontwikkeld voor de verwijdering van radon in huizen 
zonder kruipruimte (slab-on-grade) of met een kelder/souterrain 
op een poreuze ondergrond. Anders dan traditionele radonafvoeren 
heeft de RS400 een ventilatormotor van het EC-type, die zorgt voor 
een zeer energiezuinige radonafvoer. 

   De CTR 300TT2 speciaal ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes, 
waar de lat hoog ligt als het gaat om energiezuinigheid,  
betrouwbaarheid en een lange levensduur.  Dankzij onze  
gepatenteerde klepoplossing, die zorgt voor een onderdruk 
 in de kruipruimte, is de CTR 300TT2 ook geschikt voor de  
verwijdering van geuren en radon. 

Meer 
weten over onze 

producten voor de 
woonomgeving? 

Kijk op 
corroventa.nl
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RADONAFVOER RS 100
Radonafvoer RS 100 is een bijzonder krachtige turbine met 
een luchtverplaatsing van 80 m3/u en een statische druk 
van 20.000 Pa.

De RS 100 is ontwikkeld voor de verwijdering van radon in huizen zonder kruipruimte 
(slab-on-grade) of met een kelder/souterrain op grond waar de lucht lastig door het 
materiaal te krijgen is. Omdat de RS 100 zo krachtig is, kunnen er lange buizen op 
worden aangesloten en is het apparaat daarom zeer eenvoudig te plaatsen.

ENKELE VOORDELEN VAN RADONAFVOER RS 100:
  Zeer krachtig en effectief tegen radon uit de grond
  Geschikt voor grotere meergezinswoningen met een compacte bodem
  Aan te sluiten op een buis van maximaal 50 m aan de drukzijde en van 

    maximaal 200 m aan de zuigzijde.

Luchthoeveelheid 80 m3/u

Druk 20000 Pa

Geluidsniveau 45 dB(A)

Aansluitvermogen 370 W

Normal consumption 200-250 W

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 22 kg

Afmetingen (L x B x H) 520x350x410 mm

Artikelnummer 9920900

TECHNISCHE GEGEVENS ACCESSOIRES

Montageset RS100 .....................................................pag. 85 

Slang Ø51 mm.............................................................. pag. 87 

MAATWERKOPLOSSINGEN

MONTAGESET RS 100

Corroventa beschikt over de ervaring van meer dan 19.000 
radonmetingen en we hebben apparatuur geleverd voor meer 
dan 3.000 radonsaneringsprojecten. Onze radonafvoeren zijn 
ontwikkeld voor radonverwijdering in bewoonde ruimtes in 
huizen zonder kruipruimte (slab-on-grade), met een kelder/sou-
terrain of met een kruipruimte. De radonverwijdering is effectief, 
energiezuinig én stil, hoe compact of poreus de bodem ook is.

Complete montageset voor het monteren en ophangen van 
radonafvoer RS100 aan de wand of aan het plafond. 
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RADONAFVOER RS 400
Radonafvoer RS 400 zorgt voor een zeer effectieve verwijde-
ring van radon, met een traploos instelbare vrijblazende lucht-
verplaatsing van 50-370 m3/u. Het apparaat is ontwikkeld 
voor de verwijdering van radon in huizen zonder kruipruimte 
(slab-on-grade) of met een kelder/souterrain op een poreuze 
ondergrond.

Anders dan traditionele radonafvoeren heeft de RS400 een ventilatormotor van 
het EC-type, die zorgt voor een zeer energiezuinige radonafvoer. De RS 400 is ook 
geschikt voor de onderdrukventilatie van vloeren met frameconstructies door de 
stille, energiezuinige werking en de traploze toerentalregeling.

ENKELE VOORDELEN VAN RADONAFVOER RS 400:
  Zeer krachtig en effectief tegen radon uit de grond
  Geschikt voor eengezinswoningen of kleinere panden met  

    een poreuze bodem
  Aan te sluiten op een buis van maximaal 6 m aan de drukzijde  

    en van maximaal 30 m aan de zuigzijde.
  Onderdruk onder plastificering: maximaal 40 m afvoerslang  

     aan zuigzijde en maximaal 6 m buis aan drukzijde
  Extreem stil
  Voorzien van energiezuinige EC-ventilator

De radonafvoer RS 400 heeft een doordacht design en 
een serviceklep. Het apparaat is uitzonderlijk stil en  
energiezuinig én beschikt over traploze toerentalregeling.

Luchthoeveelheid 50-370 m3/u

Druk 20-500 Pa

Aansluitvermogen 105 W

Normaal verbruik 10-25 W

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 22 kg

Afmetingen (L x B x H) 445 x 475 x 262 mm

Artikelnummer 9920960

TECHNISCHE GEGEVENS ACCESSOIRES

Montageset RS400 ....................................................pag. 85 

Filterbox ....................................................................... pag. 53

Geluiddemperslang Ø100 ...........................................pag. 86

Afdekplaat (10-pack) ..................................................pag. 90

Reservefilter filterbox (20956) ..................................pag. 88

MAATWERKOPLOSSINGEN

DOORDACHT DESIGN

Corroventa beschikt over de ervaring van meer dan 19.000 
radonmetingen en we hebben apparatuur geleverd voor meer 
dan 3.000 radonsaneringsprojecten. Onze radonafvoeren zijn 
ontwikkeld voor radonverwijdering in bewoonde ruimtes in 
huizen zonder kruipruimte (slab-on-grade), met een kelder/sou-
terrain of met een kruipruimte. De radonverwijdering is effectief, 
energiezuinig én stil, hoe compact of poreus de bodem ook is.
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REGELSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

ACCESSOIRESTE COMBINEREN MET

DROGER VOOR KRUIPRUIMTES CTR 300TT2
Adsorptiedrogers voor vaste installatie in kruipruimtes, met een 
droge-luchtverplaatsing tot 300 m3/u. Het energieverbruik van 
de CTR 300TT2 behoort tot de laagste van de markt.

De CTR 300TT2 speciaal ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes, waar de lat 
hoog ligt als het gaat om energiezuinigheid, betrouwbaarheid en een lange 
levensduur. Dankzij onze gepatenteerde klepoplossing, die zorgt voor een 
onderdruk in de kruipruimte, is de CTR 300TT2 ook geschikt voor de verwij-
dering van geuren en radon. De CTR 300TT2 is al 15 jaar onderdeel van ons 
assortiment en is een van onze trouwe werkpaarden.

ENKELE VOORDELEN VAN DE CTR 300TT:
  Aansturing en controle via HomeVision
  Geschikt voor kruipruimtes tot 200 m3

  Efficiënte verwijdering van vocht, geur en radon
  Hoge kwaliteit en lange levensduur
  Energiezuinig – lage bedrijfskosten

EENVOUDIGE CONTROLE MET HOMEVISION®
De droger wordt aangestuurd en gecontroleerd via 
ons HomeVision-systeem, bestaande uit een in de 
kruipruimte geplaatste hygrostaat en een draad-
loos digitaal bedieningspaneel in de woning.

Droge-luchtverplaatsing 200-300 m3/u

Hoeveelheid natte lucht 45-130 m3/u

Aansluiting 230 V, 50 Hz

Aansluitvermogen 1 015 W

Werkelijk verbruik  ca 850 W

Luchthoeveelheid inlet Ø 160 mm

Natte lucht Ø 75 mm

Droge lucht 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Geluidsniveau (3m) ca 56 dB

Gewicht 16 kg

Afmetingen (L x B x H) 420 x 325 x 360 mm

Ontvochtigingscapaciteit bij: 20 °C / 60% RV              21 l/dag 

Ontvochtigingscapaciteit bij: 10°C / 60%  RV 14 l/dag

Ontvochtigingscapaciteit bij:  5°C / 60%  RV 12 l/dag

Artikelnummer 9902900

Montageset TT Multi  ....................pag. 85

Reservefilter (20184)  ....................pag. 89

Mondstukken  ................................pag. 90

HomeVision® Lite/Pro ................... pag. 79

De CTR 300TT2 is al meer dan 15 jaar onderdeel van ons 
assortiment en is een van onze trouwe werkpaarden. 
Corroventa heeft complete montagesets samengesteld 
voor een eenvoudige, snelle en correcte montage 
in kruipruimtes. De sets bevatten alle benodigde 
onderdelen.
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VEILIGE WOONOMGEVING MET CORROVENTA
CORROVENTA BESCHIKT OVER DE ERVARING VAN MEER DAN 19.000 RADONMETINGEN 
EN WE HEBBEN APPARATUUR GELEVERD VOOR MEER DAN 3.000 RADONSANERINGS-
PROJECTEN.  BEL +49 (0)2154 88409 33 EN PRAAT MET EEN EXPERT.


