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 CORROVENTA

SYSTEMY  
STEROWANIA
Sterowanie każdego rodzaju pracami osuszeniowymi, 
a także procesami czyszczenia po usunięciu szkód 
wodnych i urządzeniami zamontowanymi na stałe, 
ich regulacja i monitoring.
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SUPERVISION®
System sterowania SuperVision® do maszyn Corroventa 
z serii ES to przełomowe rozwiązanie w zakresie efektów 
osuszania, ochrony środowiska i kosztów ogólnych. Dzięki 
systemowi SuperVision® można monitorować proces 
osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet.  

MONITOROWAĆ PROCES OSUSZANIA ZDALNIE

ZAWARTOŚĆ PAKIETU PODSTAWOWEGO

Abonament (24 lub 36 miesięcy)  1 szt.

Bramka  1 szt.

Węzły do czujników  2 szt.

Czujniki RHT  4 szt.

Skrzynka transportowa  1 szt.

Rura pomiarowa  1 pkt

Masa uszczelniająca  1 pkt

Kabel systemowy ES 0,5 m  1 szt.

Nr kat. 9911104

SuperVision® to dopracowany w najdrobniejszych szcze-
gółach i przyjazny dla użytkownika system umożliwiający 
nadzorowanie procesu osuszania, mierzenie go i sterowanie 
nim za pomocą komputera, smartfonu i tabletu.

SuperVision® to system zdalnego sterowania i zdalnego dokonywania pomiarów, 
który uzupełnia serię osuszaczy i pomp ciśnieniowych ES, umożliwiając dostęp 
do nich przez Internet. Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem 
maszyn ES i zapewnia użytkownikowi możliwość sterowania procesem osuszania 
oraz nadzorowania go w sposób szybki i prosty bez konieczności każdorazowego 
dojazdu do miejsca pracy urządzeń. Wszystkie zebrane dane zapisywane są na 
serwerze sieciowym, gdzie użytkownik może każdemu punktowi pomiaru nadać 
konkretną nazwę, dzięki czemu analiza procesu będzie jeszcze łatwiejsza.

System oferuje również narzędzia do łatwego generowania wykresów – do 
analizy procesu osuszania lub aby uwzględnić je w raporcie z realizacji projektu, 
który można także utworzyć przy pomocy naszego systemu. Użytkownik może 
nawet, jeśli klient sobie tego życzy, zapewnić mu dostęp do systemu, tak aby 
mógł samodzielnie śledzić przebieg prac osuszania.

System składa się z bramki, którą podłącza się do maszyn oraz dwóch bezprze-
wodowych węzłów czujników, a każdy z nich może obsłużyć dwa czujniki tempe-
ratury i wilgotności względnej oraz jeden czujnik wilgotności materiału. W celu 
zapewnienia optymalnego zasięgu pracy czujników oraz ich niezawodności węzły 
mają możliwość dalszego przekazywania informacji do bramki, wykorzystując 
technologię MESH. Bramka może komunikować się z maksymalnie dziesięcioma 
węzłami, jeśli zachodzi potrzeba dalszego rozbudowania systemu.

Chcąc zapewnić maksymalną elastyczność rozwiązania, do zbierania danych 
system korzysta z sieci telefonii komórkowej. Montaż systemu nie wymaga 
żadnych przygotowań ani dostępu do Internetu. Wszystkie informacje potrzebne 
użytkownikowi zaprezentowane są na wyświetlaczach poszczególnych urządzeń 
oraz w postaci kontrolek świetlnych na jednostkach SuperVision®.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

A2 ES .................................................................................s. 22

A4 ES .................................................................................s. 23

A4 ES X..............................................................................s. 24

K3 ES HP ...........................................................................s. 34

K5 ES HP PX ......................................................................s. 35

T2 ES ..................................................................................s. 42

T4 ES .................................................................................s. 43

WS4 ES .............................................................................s. 50
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HOMEVISION®
System sterowania HomeVision® używany jest do kontroli, 
nadzoru i śledzenia pracy zamontowanych na stałe osuszaczy 
oraz system VentoVind™ do kontrolowanej wentylacji zimnych 
strychów. W domach i budynkach, gdzie zachodzi potrzeba  
zarówno oosuszania pustki podpodłogowej, jak i zimnego 
strychu, rozwiązaniem będzie jeden bezprzewodowy panel 
sterowania HomeVision® Pro.

HOMEVISION® LITE

HOMEVISION® PRO

DANE TECHNICZNE

Nastawa % RH Pro / Lite

Δ % RH histereza góra Pro / Lite

Δ % RH histereza dół Pro / Lite

Δ % RH poziom awaryjny Pro / Lite

Ciągła praca wentylatora lub tylko  

wentylator podczas osuszania Pro

Sterowanie poprzez wskaźnik pleśni Pro

Powrót do ustawień fabrycznych Lite / Pro

Informacje na wyświetlaczu & plik dziennika

Wyświetlanie rzeczywistej RH Lite / Pro

Wyświetlanie rzeczywistej temperatury Lite / Pro

Wyświetlanie statusu wentylatora (wł./wył.) Pro

Wyświetlanie statusu osuszacza (wł./wył.) Pro / Lite

Wyświetlanie poziomu sygnału radiowego Pro / Lite

Graficzna prezentacja czasu pracy w ciągu  
ostatnich 12 miesięcy Pro

Graficzna prezentacja średniej temperatury  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pro

Nr kat. Pro 9910360

Nr kat. Lite 9910370

Panel sterowania w wersji Lite wyświetla między innymi 
temperaturę i wilgotność powietrza w pustce podpodło-
gowej, pobierając dane z higrostatu. Ponadto pokazuje 
status pracy urządzenia oraz w razie potrzeby umożliwia 
użytkownikowi zmianę ustawień.

Wersja Pro, oprócz wszystkich funkcji wersji Lite, uwzględnia 
również możliwość sterowania osuszaczem zależnie od 
odczytów wskaźnika pleśni, umożliwia analizowanie pracy 
urządzenia na podstawie danych w pliku dziennika, a także 
sterowanie kilkoma maszynami z poziomu jednego panelu 
sterowania.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Za pomocą bezprzewodowego panelu sterowania HomeVision® Pro, który zostaje 
umieszczony w części mieszkalnej, użytkownik może w każdej chwili sprawdzić 
panujące w kontrolowanych pomieszczeniach warunki i w razie potrzeby zmienić 
ustawienia. Dzięki wbudowanym funkcjom powiadamiania użytkownik otrzymuje 
informacje o ewentualnych zaburzeniach pracy urządzenia, a system również 
automatycznie przypomina o corocznym przeglądzie serwisowym – w ten sposób 
użytkownik ma gwarancję prawidłowości działania urządzenia i może uniknąć 
szkód w posesji.

System jest elastyczny, a ustawienia można dostosować do potrzeb. Osusza-
niem można sterować według poziomu wilgotności względnej lub według 

odczytów wskaźnika pleśni, co w przypadku niektórych ustawień i warunków 
może dodatkowo obniżyć zużycie energii. Systemu wentylacji dostosowanej do 
potrzeb można używać ze zwykłymi wentylatorami AC, a także wentylatorami EC.

Na panelu sterowania wyświetlone są również dane statystyczne dotyczące 
pracy urządzenia oraz średnia temperatura i średnia wilgotność względna dla 
ostatnich dwunastu miesięcy. Aby móc dokładniej śledzić pracę maszyny, gene-
rowany jest plik dziennika z danymi dotyczącymi warunków w pomieszczeniu 
i czasem zmiany ustawień. Plik dziennika zapisywany jest na pamięci USB 
zamontowanej w panelu sterowania, skąd potem można go łatwo przegrać do 
komputera w celu analizy. Panel sterowania można podłączyć do nawet ośmiu 
jednostek sterowniczych i w ten sposób umożliwić zbiorcze sterowanie większymi 
instalacjami, gdzie potrzeba kilku osuszaczy lub instalacjami wymagającymi na 
przykład zarówno osuszacza w pustce podpodłogowej, jak i kontrolowanej wen-
tylacji na zimnym strychu. Jednostki sterownicze dostępne są w kilku modelach – 
do montowanych na stałe osuszaczy adsorpcyjnych oraz kontrolowanej wentylacji 
VentoVind™. Panel sterowania HomeVision® dostępny jest w wersji Pro i Lite, 
która jest przeznaczona do sterowania tylko jednym osuszaczem adsorpcyjnym.

CTR 300TT2 .........................................s. 62

CTR STD-TT ......................................... s. 63

VentoVind™ PRO ................................ s. 68

VentoVind™ PRO Special ................... s. 69
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HIGROSTAT HR1-5 / HMH1-10
Higrostat, który pasuje do osuszaczy* Corroventa używanych 
do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę. Stosowany 
jest podczas osuszania przeprowadzanego w środowisku 
wrażliwym na zmiany wilgotności lub w wyjątkowo krytycz-
nych warunkach. Przetestowana konstrukcja uwzględniająca 
niewiele ruchomych części zapewnia bezpieczeństwo pracy 
i precyzyjne odczyty.

DANE TECHNICZNE

Higrostat HR1-5

Przewód 5 m

Zakres pracy 10-90% RH

Klasa ochrony IP21

Rozmiar (G x S x W) 83 x 136 x 37 mm

Nr kat. 9901100

 

Higrostat HMH1-10

Przewód 10 m

Zakres pracy 10-100% RH

Klasa ochrony IP54

Rozmiar (G x S x W) 318 x 104 x 75 mm

Nr kat. 9901150

PANEL STEROWANIA
System sterowania służy do kontrolowanego osuszania 
pustek podpodłogowych. Sterowanie, regulacja i monitoro-
wanie instalacji w pustce podpodłogowej odbywa się za  
pomocą higrostatu podłączonego do osuszacza w pustce 
oraz panelu sterowania umieszczonego w części mieszkalnej.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

CTR 500TT ........................................................................s. 64 

TAK TO DZIAŁA

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 9910200

Pracą osuszacza steruje higrostat umiejscowiony w pustce 
podpodłogowej, gdzie dokonywana jest ocena warunków 
jako odpowiednich lub szczególnie złych. Aby zapewnić 
dodatkowy monitoring, umieszcza się panel sterowania 
(wyświetlacz) w części mieszkalnej, gdzie lampki kontrolne 
informują np. czy poziom wilgotności względnej w pustce 
jest odpowiedni, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo  
lub czy wystąpiły jakieś zakłócenia w jego pracy.
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TEKNISKA DATA

Przewód systemowy 0,5 m 

Artikelnummer 1002749

 

Przewód systemowy 5 m  

Nr kat. 1002748

PRZEWÓD SYSTEMOWY ES 0,5 / 5 M
Przewód systemowy używany do podłączenia systemu 
sterowania SuperVision® marki Corroventa.

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK RHT
Czujnik, który mierzy zarówno wilgotność względną i jak i 
temperaturę. Przewód 5 m.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 1002817
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