
CONTROLESYSTEEM 
SUPERVISION® 2.0
COMPATIBEL 
MET 5G
REGEL EN MONITOR HET 
DROOGPROCES MET BE-
HULP VAN UW TELEFOON 
OF COMPUTER



De ES-familie is samen met het slimme regelsysteem SuperVision® 2.0 een 
sterke combinatie, die drogen naar een nieuwe niveau tilt. Met regelen en  
monitoren op afstand beschikt u over een soepel en energiezuinig droogproces, 
dat goed is voor het droogresultaat, het milieu en het totale financiële plaatje.

COMPATIBEL MET 5G
SuperVision® 2.0 is een 

uniek regel- en contro-
lesysteem, dat compatibel 
is met het 5G-net en een 

revolutionair nieuwtje is in de 
branche. Met behulp van slimme, 

hoogkwalitatieve sensoren en een 
gebruikersvriendelijk regelplatform kunt 
u het droogproces op afstand monitoren 
en regelen.

VOLLEDIGE CONTROLE
Met SuperVision® 2.0 wordt het droog-
proces op afstand aangestuurd, gecontro-
leerd en gemeten via een computer, mo-
biele telefoon of tablet. Het drogen kan 
gemonitord, aangestuurd en op precies 
het juiste moment worden afgesloten, 
wat voor een optimaal resultaat zorgt en 
energie en kosten bespaart. 

EXTREEM ENERGIEZUINIG
Bij Corroventa vindt u een aantal produc-
ten die tot de toonaangevende en meest 
energiezuinige producten van de branche 
behoren. Als deze worden gecombineerd 
met SuperVision® 2.0 neemt het energie-
verbruik nog verder af. SuperVision® kan 
worden gebruikt in combinatie met elk 
product uit de ES-serie van Corroventa. 
Elke SuperVision® 2.0-installatie kan 
maximaal acht apparaten aansturen.

MINDER REISTIJD 
Vaak moet de vochttechnicus de  
werkplek bezoeken om het drogen te 
controleren of bij te stellen. Met Super-
Vision® 2.0 kan hij rechtstreeks vanaf 
een computer, mobiel of tablet meerdere 
droogprocessen tegelijk aansturen en 
monitoren, wat reistijd bespaart. En 
minder reistijd betekent méér werktijd 
zonder dat uw werkdag langer wordt.  
SuperVision® 2.0 bespaart tijd, geld en 
energie.

SLIMME SENSOREN - NU OOK VOOR 
METEN IN BETON
Bij een upgrade naar SuperVision 2.0 is 
een nieuwe RHT-sensor inbegrepen om 
de vochtigheid in dynamische  
luchtstromen te meten. Deze sensor 
vervangt de eerdere RHT-sensor en heeft 
dezelfde basisfuncties, maar de nieuwe 
generatie biedt een nog betere kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Als optie is er een 
High performance HP RHT-sensor  
leverbaar om gedurende langere tijd  
permanente en statisch hoge  
vochtgehaltes in beton te kunnen meten.

VOLLEDIGE CONTROLE OVER HET 
DROGEN, WAAR DAN OOK EN 
WANNEER DAN OOK

DOCUMENTATIE
In de statistiekweergave kunt u heel eenvoudig 
aangepaste schema's met grafieken aanmaken 
op basis van gegevens vanuit de sensornodes. De 
rapportagefunctie stelt u tevens in staat om de 
schema's op te nemen in een aangepast rapport 
voor het droogproject, dat ook belangrijke gege-
vens over het energieverbruik laat zien.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS
SuperVision® 2.0 verzamelt de gegevens over het 
droogproces via een gateway die door de droger 
wordt gevoed. Deze wordt met behulp van magne-
ten op het apparaat bevestigd. Met één druk op de 
knop wordt SuperVision® 2.0 gesynchroniseerd met 
het apparaat.

Regelt maximaal acht apparaten

Compatibel met het 5G-net

Gebruikersvriendelijke interface

Compatibel met alle ES-apparaten

HIGH PERFORMANCE  
RHT-SENSOREN VOOR  

METEN IN BETON
U kunt uw SuperVision 2.0-systeem 
completeren met sensoren voor het 
meten van de relatieve vochtigheid 

en de temperatuur in beton. 

VISUALISATIE, MONITORING & REGELING
De informatie vanuit de gateway wordt opgeslagen op 
een webserver en wordt via een gebruikersvriendelijke 
interface weergegeven op uw computer, tablet of mobiele 
telefoon. Met behulp van SuperVision® 2.0 kunt u real-
time de gegevens analyseren en instellingen, standen, 
richtwaarden en nog veel meer wijzigen - waar u ook bent, 
24 uur per dag.

VERMINDERDE KLIMAATIMPACT
Door het drogen op afstand te regelen kan 
het aantal reiskilometers aanzienlijk worden 
verminderd. Supervision 2.0 levert correcte, 
registreerbare en op bewijzen gebaseerde  
berekeningen van het energieverbruik. Het 
systeem zorgt ervoor dat projecten dagelijks 
kunnen worden gemonitord en bijgesteld of op 
exact het juiste moment kunnen afgerond, wat 
nog meer energie en kosten bespaart.



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 de grootste verhuurvloot van Europa.  
Alle productie vindt plaats in de fabriek in Bankeryd, Zweden.

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?
Ga naar www.corroventa.nl of bel +49 2154-88 40 933 en praat met een expert.

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis om uw problemen zo effectief mogelijk op te lossen.

www.corroventa.nl

Bezoek ons 
vandaag nog op 

corroventa.nl

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

Telefon +49 (0)2154-88 40 933 • www.corroventa.nl


