
SYSTEMY STEROWANIA
SUPERVISION®
MONITOROWAĆ 
PROCES SUSZENIA 
ZDALNIE



ZDALNIE STEROWANE NADZORO-
WANIE PROCESU SUSZENIA TO 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, PIENIĘDZY 
I ENERGII.
Seria maszyn ES oraz system SuperVision® to rewolucyjne rozwiązanie pod względem 
efektów suszenia, ochrony środowiska oraz całkowitych kosztów pracy. Wszystkie urzą-
dzenia serii ES są kompatybilne ze zdalnym systemem SuperVision®, co powoduje, że sta-
nowią unikalne rozwiązanie. Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces 
suszenia przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. 

Nowość w  ofercie Corroventa: Su-
perVision® – nowy system monito-
rowania i jednocześnie rewolucyjne 
rozwiązanie w tej branży. SuperVi-

sion® to przemyślany i przyjazny dla 
użytkownika system, który umożli-

wia nadzorowanie procesu suszenia oraz 
sterowanie nim zdalnie poprzez komputer, 
smartfon lub tablet. System zapewnia 
użytkownikowi pełną kontrolę nad proce-
sem suszenia bez względu na to, czy osobą 
korzystającą z niego jest technik pracują-
cy na co dzień z urządzeniami Corroven-
ta, czy też agent ubezpieczeniowy. Dzięki 
temu systemowi wszyscy zainteresowani 
uczestnicy procesu osuszania mogą mieć 
dostęp do danych.

PEŁNA KONTROLA
Dzięki systemowi SuperVision® można 
monitorować i  mierzyć parametry proce-
su suszenia zdalnie przez komputer, te-
lefon komórkowy lub tablet. Oznacza to, 
że można jednocześnie obsługiwać kilka 
zleceń, a  technik nie musi tracić czasu na 
podróżowanie pomiędzy miejscami, gdzie 
odbywa się proces suszenia, aby sprawdzić 

pracę sprzętu. System umożliwia pełną 
kontrolę nad procesem suszenia, gwaran-
tując optymalne efekty pracy. Poza tym 
można zakończyć proces suszenia dokład-
nie w  wybranym momencie, dodatkowo 
oszczędzając energię i koszty. 
SuperVision® to optymalne rozwiązanie 
pod względem efektów suszenia, kosztów 
całego procesu oraz ochrony środowiska.

NIEPRAWDOPODOBNA WYDAJNOŚĆ 
ENERGETYCZNA
Corroventa oferuje kilka najlepszych i naj-
bardziej energooszczędnych produktów w 
swojej branży. Pracując z systemem Su-
perVision®, urządzenia te mogą zużywać 
jeszcze mniej energii, a poza tym istnieje 
wówczas możliwość zakończenia procesu 
suszenia dokładnie we właściwym mo-
mencie. W ten sposób zyskuje się dłuższy 
cykl życia produktu oraz znacząco niższe 
zużycie energii. System SuperVision® moż-
na używać z dowolnym produktem z serii 
ES Corroventa. W każdym układzie system 
SuperVision może sterować maksymalnie 
8 urządzeniami za pomocą jednej jednost-
ki.

GROMADZENIE DANYCH
System SuperVision® zbiera dane z procesu suszenia 
za pomocą bramki GSM, która sterowana jest przez 
osuszacz. Bramka jest umocowana na urządzeniu za 
pomocą magnesu. Synchronizację systemu SuperVi-
sion® z urządzeniem przeprowadza się za pomocą 
jednego prostego przycisku.

ZOPTYMALIZUJ SWÓJ CZAS
Bardzo często musisz osobiście odwie-
dzać osuszane miejsce tylko po to by 
sprawdzić czy proces przebiega właści-
wie. Przybywając na zadanie, nie jesteś 
pewien czy osuszacze pracują, czy z jakiś 
powodów wstrzymano ich pracę. Su-
perVision jest rozwiązaniem.
Ponieważ proces osuszania może być 
kontrolowany zdalnie, nie musisz tracić 
cennego czasu w samochodzie. Mniej 
czasu w samochodzie oznacza więcej cza-
su na inne zadania. To pozwala ci być bar-
dziej efektywnym i bardziej przyjaznym 
dla środowiska. Inteligentnie na wiele 
sposobów!



DOKUMENTACJA
W widoku statystyk można w prosty sposób 
utworzyć własny wykres i schemat danych prze-
kazywanych przez czujniki. System SuperVision® 
umożliwia również tworzenie i wyeksportowanie 
indywidualnie sporządzonych raportów dla 
agencji ubezpieczeniowych.

WIZUALIZACJA, MONITORING I STEROWANIE
Informacje pochodzące z bramki GSM zapisywane są na ser-
werze sieciowym i wyświetlane w przyjaznym dla użytkownika 
interfejsie w komputerze, na tablecie lub w smartfonie. Za 
pomocą systemu SuperVision® można analizować dane w 
czasie rzeczywistym i zmieniać ustawienia, tryby, wartości 
domyślne i inne bez względu na miejsce pobytu użytkownika 
oraz porę dnia.



Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia 
do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemne zapachy i 
radon. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są in-
nowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne 
i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy 
Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia w całej 
Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź

Tel +48 (0)504 407 090

CZY MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ NASZEJ POMOCY?

Wejdź na stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z naszym ekspertem.
Dysponujemy wiedzą i sprzętem, dzięki którym znajdziemy maksymalnie wydajne rozwiązanie danego problemu.

www.corroventa.pl

Zapraszamy
na stronę

corroventa.pl


