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ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA

USUWANIE 
WILGOCI, 
ZAPACHÓW 
I RADONU
Najczęstszymi czynnikami mającymi negatywny 
wpływ na środowisko w budynkach mieszkalnych, 
potencjalnie prowadzącymi do poważnych szkód 
i kosztów, są wilgoć, nieprzyjemny zapach i radon. 
Dla właścicieli nieruchomości ochrona ich miejsca 
zamieszkania ma wielkie znaczenie w kontekście 
stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca do życia.
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środowisKo ZaMiesZKania // osUsZanie pUsTeK podpodŁogowYcH

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®
System sterowania HomeVision służy do kontrolowanego osuszania 
pustek podpodłogowych. Sterowanie, regulacja i monitorowanie 
instalacji w pustce podpodłogowej odbywa się za pomocą higrostatu 
podłączonego do osuszacza w pustce oraz bezprzewodowego panelu 
sterowania umieszczonego w części mieszkalnej.

 Więcej informacji na temat naszych różnych systemów sterowania 
znajduje się na stronach 76-81.
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Szkody wyrządzone przez wodę i wilgoć to najczęstsze problemy, z którymi borykają się 
właściciele domów. Wilgoć pojawia się w postaci pary, wody lub lodu. Powietrze również 
zawsze zawiera więcej lub mniej wilgoci w fazie parowania. Nie widzimy jej gołym okiem, 
zanim nie skropli się np. na powierzchni metalu lub szkła. Wilgoć sama w sobie nie stanowi 
zagrożenia, jednak w połączeniu z materiałem organicznym, który jest obecny w pustce 
podpodłogowej, często powoduje problemy w postaci nalotów pleśni, namnażania się 
grzybów oraz powstawania nieprzyjemnych zapachów.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU  
Z WILGOCIĄ W PUSTCE  
PODPODŁOGOWEJ ZA POMOCĄ 
PRODUKTU CORROVENTA.

Niektóre konstrukcje domów zakłada-
ją obecność pustek podpodłogowych, 
które są niewentylowane, wenty-
lowane powietrzem wewnętrznym 
lub wentylowane powietrzem 
zewnętrznym. Ostatni typ pustek pod-
podłogowych, czyli tych wentylowa-
nych powietrzem zewnętrznym, jest 
szczególnie podatny na pojawianie się 
wilgoci.

TAK POWSTAJE WILGOĆ W PUSTCE 
PODPODŁOGOWEJ
Powietrze samo w sobie nie stanowi 
zagrożenia, jednak wilgoć w połączeniu 
z materiałem organicznym, który jest 
obecny w pustce podpodłogowej, 
często powoduje problemy w postaci 
nalotów pleśni, namnażania się grzy-
bów oraz powstawania nieprzyjemnych 
zapachów. Narastająca z czasem 

wilgotność w pustce podpodłogowej 
może wynikać z jednego lub kilku 
poniższych czynników: 

  Kiedy ciepłe powietrze z zewnątrz 
napłynie do zimnej pustki przez 
otwory wentylacyjne lub niesz-
czelności w murze, zostanie tam 
schłodzone, podnosząc wilgotność 
powietrza. W ekstremalnych przy-
padkach dojdzie do skroplenia, a z 
sufitu będą zwisać krople wody A.

  Dodatkowa wilgoć pochodząca z 
parującego podłoża pustki lub ziemi 
otaczającej pustkę B.

  Wilgoć pochodzi również z oto-
czenia, docierając poprzez mury i 
nieszczelności w fundamentach. C.

  Woda przedostająca się przez 
mury pustki z otaczającej budynek 
ziemi.D.
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SYSTEM STEROWANIA HOMEVISION® służy do 
kontrolowanego osuszania pustek podpodłogowych. 

Sterowanie, regulacja i monitorowanie instalacji 
w pustce podpodłogowej odbywa się za pomocą 

higrostatu podłączonego do osuszacza w pustce oraz 
bezprzewodowego panelu sterowania umieszczonego w 

części mieszkalnej.
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Kiedy powietrze z zewnątrz, zwłaszcza 
latem, przedostaje się do pustki 
podpodłogowej pod domem, zostaje 
schłodzone w niższej temperaturze 
panującej w pustce, powodując wzrost 
względnej wilgotności powietrza oraz 
ryzyka wystąpienia pleśni i nieprzy-
jemnego zapachu. Poprzez oosuszanie 
powietrza można obniżyć względną 
wilgotność w pustce do poziomu 60-
65%, co zapobiegnie powstaniu pleśni.

Powietrze w pustce podpodłogowej 
jest zasysane do osuszacza (A). Suche 
powietrze (B) zostanie rozprowa-
dzone w taki sposób, aby osuszyć 
pustkę. Osuszacz jednocześnie 
osusza powietrze i eliminuje wszelkie 
nieprzyjemne zapachy (C)  z pustki 
podpodłogowej. Osuszacz został 

skonstruowany tak, aby umożliwić nie 
tyko osuszanie powietrza, ale również 
zróżnicowanie ilości powietrza (D) 
opuszczającego pustkę podpodłogową 
wraz z pozostałym powietrzem (bez 
wpływu na wydajność osuszacza czy 
koszty eksploatacji). W ten sposób 
można sterować podciśnieniem 
w pustce podpodłogowej (E)  tak aby 
ewentualne nieprzyjemne zapachy 
lub radon (F) nie przedostały się do 
miejsca zamieszkania.

Sterowanie, regulacja i monitorowa-
nie instalacji w pustce podpodłogowej 
odbywa się za pomocą higrostatu (G) 
podłączonego do osuszacza w pustce 
oraz bezprzewodowego panelu ste-
rowania (H) umieszczonego w części 
mieszkalnej.

ZASADA OSUSZANIA PUSTEK PODPODŁOGOWYCH CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ROZWIĄZAĆ 
PROBLEM ZA POMOCĄ OSUSZANIA?

 Należy odprowadzić 
wodę, np. rurą ście-
kową poprowadzoną 
przy fundamentach.

 Ponadto trzeba 
przykryć ziemię 
w pustce folią, aby 
zapobiec parowa-
niu wilgoci.

 Ponownie osadzić 
i uszczelnić wszystkie 
wpusty wentylacyjne oraz 
nieszczelności w ścianach pustki, aby 
nie dopuścić do przedostawania się 
powietrza z zewnątrz.

 Zainstalować na stałe osuszacz pustki 
podpodłogowej, który utrzyma wilgot-
ność powietrza na poziomie zapobiega-
jącym narastaniu pleśni, grzybów itp.

OSUSZACZE PUSTEK PODPODŁOGOWYCH O NAJNIŻSZYM NA RYNKU 
ZUŻYCIU ENERGII
Osuszacz adsorpcyjny CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od 15 lat i należy do naszych najbardziej 
niezawodnych produktów. Został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpodłogowej, 
gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i długa żywotność urządzenia. 
Nadaje się również do usuwania nieprzyjemnych zapachów i radonu.

  Więcej informacji na temat naszych różnych osuszaczy pustek podpodłogowych znajduje się na 
stronach 62-64  .
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CTR 300TT2
Osuszacz adsorpcyjny do montażu na stałe w pustce pod-
podłogowej o wydajności do 300 m3 suchego powietrza na 
godzinę. Model CTR 300TT2 to najbardziej energooszczędny 
model na rynku.

SYSTEM STEROWANIA

CTR 300TT2 został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpod-
łogowej, gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i 
długa żywotność urządzenia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu 
z zastosowaniem dławika, który tworzy podciśnienie w pustce podpodło-
gowej, model CTR 300TT2 nadaje się również do usuwania nieprzyjemnych 
zapachów i radonu. Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od 15 lat i należy 
do naszych najbardziej niezawodnych produktów.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR 300TT:
  Sterowanie i monitorowanie pracy za pomocą systemu HomeVision®
  Obsługa kubatury do 200 m3

  Wydajne urządzenie do usuwania wilgoci, nieprzyjemnych zapachów i 
radonu

  Wysoka jakość i długa żywotność
  Energooszczędność i niskie koszty eksploatacyjne

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 200-300 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 45-130 m3/godz.

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa 1 015 W

Rzeczywiste zużycie energii  ca 850 W

Wlot powietrza procesowego Ø 160 mm

Wlot powietrza mokrego Ø 75 mm

Wlot powietrza suchego 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Poziom hałasu (3m) ca 56 dB

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 420 x 325 x 360 mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 21 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 14 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 12 l/dzień

Nr kat. 9902900

Zestaw montażowy TT Multi  .......... s. 85

Filtr wymienny (9920184)  .................s. 79

Dysze  .................................................. s. 90

AKCESORIA

HomeVision® Lite/Pro ........................s. 79

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od ponad 
15 lat i należy do naszych najbardziej niezawodnych 
produktów. Firma Corroventa przygotowała kompletne 
zestawy montażowe umożliwiające prosty, szybki i po-
prawny montaż osuszacza w pustce. Zestawy zawierają 
wszystkie niezbędne komponenty.
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CTR STD-TT
Model CTR STD-TT to nasz najmniejszy osuszacz adsorpcyjny 
przeznaczony do montażu na stałe w pustce podpodłogowej 
o wydajności do 200 m3 suchego powietrza na godzinę.

Osuszacz pustki podpodłogowej CTR STD-TT został specjalnie opracowany do 
pracy w miejscu, gdzie występuje jedynie problem z wilgocią. Jest to najbardziej 
energooszczędny model na rynku, który wykazuje rewelacyjnie niskie zużycie 
energii. CTR STD-TT został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce pod-
podłogowej, gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy 
i długa żywotność urządzenia.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR STD-TT:
  Sterowanie i monitorowanie za pomocą  

systemu HomeVision®
  Obsługa kubatury do 180 m3

  Wysoka jakość i długa żywotność
  Wyjątkowa energooszczędność i  

niskie koszty eksploatacyjne

CTR STD-TT został opracowany z myślą o zastosowaniu 
w pustce podpodłogowej. Jest to najbardziej energo-
oszczędny model na rynku, który wykazuje rewelacyjnie 
niskie zużycie energii.

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 230 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 35 m3/godz.

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa 860 W

Rzeczywiste zużycie 775 W

Wlot powietrza mokrego Ø 80 mm

Wlot powietrza suchego Ø 100 mm

Poziom hałasu (3m) 56 dB

Waga 15 kg

Rozmiar (D x S x W) 455 x 326 x 285mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 14 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 13 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 11 l/dzień

Nr kat. 9902700
Zestaw montażowy TT Multi  .......... s. 85

AKCESORIA

HomeVision® Lite/Pro ........................s. 79

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

SYSTEM STEROWANIA

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.
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CTR 500TT
Model CTR 500TT to nasz największy osuszacz adsorpcyjny 
do montażu na stałe w pustce podpodłogowej o wydajności 
do 500 m3 suchego powietrza na godzinę.

SYSTEM STEROWANIA

Osuszacz ten wykazuje rewelacyjnie niskie zużycie energii oraz wysoką 
wydajność względem swojego rozmiaru. CTR 500TT został opracowany 
z myślą o zastosowaniu w pustce podpodłogowej, gdzie wymagane jest 
niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i długa żywotność urządzenia. 
Urządzenie to nadaje się do pustek podpodłogowych, gdzie występuje 
jedynie problem z wilgocią.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR 500TT:
  Obsługa kubatury do 350 m3

  Wydajne usuwanie wilgoci
  Wysoka jakość i długa żywotność
  Energooszczędność i niskie koszty eksploatacyjne

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 500 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 60-80 m3/godz.

Wlot powietrza procesowego Ø 2x125 mm

Suche powietrze 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Mokre powietrze Ø 75 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 1780 W

Rzeczywiste zużycie ca 1500 W

Poziom hałasu (3m) 62 dB

Waga 21 kg

Rozmiar (D x S x W) 480 x 385 x 400 mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 35 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 24 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 21 l/dzień

Nr kat. 9920701

Zestaw montażowy 500TT  ............. s. 85

Filtr wymienny (00208)  .................... s. 89

Dysze  .................................................. s. 90

AKCESORIA

Control panel  10200 .......................... s. 90

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

CTR 500TT został opracowany z myślą o zastosowaniu w 
pustce podpodłogowej. Firma Corroventa przygotowała 
kompletne zestawy montażowe umożliwiające prosty, szybki 
i poprawny montaż osuszacza w pustce. Zestawy zawierają 
wszystkie niezbędne komponenty.

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.
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sTYrsYsTeM

POMOC EKSPERTA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
CORROVENTA JEST NIEZWYKLE CENIONYM PARTNEREM ZE WZGLĘDU NA 
WYSOKĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI I OGROMNĄ WIEDZĘ. CHĘTNIE POMAGAMY,  
KIEDY NASI KLIENCI POTRZEBUJĄ PORADY. ZADZWOŃ DO NAS POD NUMER 
0504 407 090 I POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM.
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Zimne strychy z wentylacją grawitacyjną są najbardziej zagrożone 
problemami z wilgocią. Zgodnie z danymi Boverket (Szwedzki Urząd ds. 
Budownictwa Mieszkaniowego i Planowania) około 300 tys. budynków w 
Szwecji ma problem z pleśnią, zapachem pleśni lub wysoką wilgotnością, 
które mogą prowadzić do problemów na strychu. W dłuższej perspektywie 
mogą powstać szkody w konstrukcji budynku.

ZARADŹ PROBLEMOM Z WILGOCIĄ 
NA STRYCHU PRZY UŻYCIU 
KONTROLOWANEJ WENTYLACJI.

84% takich strychów to pomieszczenia 
nieogrzewane z wentylacją grawitacyjną. 
Istnieje niestety wiele czynników, 
które mogą powodować występowanie 
nadmiernej wilgoci oraz szkód przez nią 
wyrządzonych na strychu:

  Ciepłe, wilgotne powietrze pocho-
dzące z wnętrza domu unosi się i 
przedostaje nieszczelnościami na 
strych, gdzie jest niższa temperatura, 
a następnie tam się skrapla.

  Dodatkowa izolacja strychu oznacza, 
że będzie tam chłodniej, co przyspieszy 
kondensację wilgoci.

  Wymiana źródła ogrzewania domu 
wiąże się ze zmianą ciśnienia w całym 
budynku. Przejście na ogrzewanie 
geotermalne/centralne oznacza, że 
wcześniej ciepły kamień na kominie 
będzie teraz zimny i wystąpi tzw. 
efekt kominowy.

  Wilgotne materiały budowlane mogą 
również spowodować wystąpienie 
wilgoci lub szkód na strychu.

  Potrzeba wentylowania strychu zależy 
od indywidualnych warunków i może 
się zmieniać w ciągu roku. Nadmierna 
wentylacja strychu może również pro-

wadzić do problemów. Jeśli powietrze 
na zewnątrz jest chłodne, powietrze 
na strychu ochłodzi się i może się 
skroplić na zimnej powierzchni dachu 
od wewnątrz. Także gdy temperatura 
na dachu obniży się, np. po ciepłym 
dniu, taki spadek temperatury oraz 
większa wilgotność względna mogą 
prowadzić do skroplenia się wody na 
suficie strychu.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ROZWIĄZAĆ 
PROBLEM WILGOCI NA STRYCHU?

  Uszczelnić konstrukcję belkową i 
wentylować całą część mieszkalną, 
a nie tylko pomieszczenia narażone 
na wyższą wilgotność, aby obniżyć 
wilgotność powietrza przedostającego 
się na strych.

  Zainstalować na stałe urządzenie do 
sterowania wentylacją na strychu.  
W ten sposób można zagwaran-
tować odpowiedni mikroklimat dla 
wszystkich materiałów budowlanych, 
unikając wystąpienia pleśni, butwienia 
i innych szkód wyrządzonych przez 
namnażające się w wilgoci narośle.

środowisKo ZaMiesZKania // osUsZanie sTrYcHU

INFORMACJE NA TEMAT SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ  
WILGOĆ NA STRYCHU

  Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w regionie Västra Götaland 
(Szwecja) pokazują, że w 72% wszystkich domów jednorodzinnych z zimnymi strychami odnotowano 
zbyt wysokie zawilgocenie oraz dużą ilość pleśni na stychu.

  Wieloletnie badania przeprowadzone między innymi na uczelniach Chalmers w Göteborgu i KTH w 
Sztokholmie potwierdziły ostatnio, że wilgoć i pleśń na strychach to poważny i coraz częstszy problem.

Jednostka sterownicza odczytuje pomiary 
czujników oraz decyduje przy użyciu algorytmu 
obliczeniowego, jaka jest potrzeba wentylacji.
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RÓŻNORODNE PAKIETY CORROVENTA ZAWIERAJĄCE VENTOVIND™
Produkt VentoVind™ dostępny jest w gotowych pakietach odpowiednich do standardo-
wych instalacji, jednak technologia umożliwia dostosowanie tego systemu, który działa 
równie dobrze na małych powierzchniach, np. na niewielkich strychach, jak i na dużych 
poddaszach o kubaturze kilkuset metrów sześciennych.

  Więcej informacji na temat naszych różnych pakietów znajduje się na stronie 72. 

VentoVind™ to metoda kontrolowa-
nego sterowania wentylacją, która 
zapewnia wentylowanie pomieszczenia 
wyłącznie w razie potrzeby. 

Dzięki systemowi nawiewu pomiesz-
czenie jest wentylowane w odpowied-
nim momencie, a urządzenie jedno-
cześnie steruje ciśnieniem na strychu 
z uwzględnieniem rozkładu wilgoci 
napływającej z części mieszkalnej. 

Metoda ta sprawdza się najlepiej w 
przypadku maksymalnie szczelnych 
strychów, gdzie celem jest wentylo-
wanie pomieszczenia wyłącznie za 
pomocą systemu, który z założenia 
składa się z wentylatora nawiewu i 
mechanicznie lub elektrycznie sterowa-
nego wyciągu. Zasilanie wentylatora 

nawiewu oraz regulacja poziomu obro-
tów odbywa się za pomocą jednostki 
sterowniczej umieszczonej na strychu, 
do której są również podłączone 
czujniki, sprawdzające warunki atmos-
feryczne na zewnątrz oraz parametry 
na strychu. 

Jednostka sterownicza odczytuje 
pomiary czujników oraz decyduje przy 
użyciu algorytmu obliczeniowego, czy 
wentylacja powinna być otwarta czy 
zamknięta. W ten sposób optymali-
zuje się stopień wentylacji względem 
zapotrzebowania i zużywa jak najmniej 
energii. System wentylacji pracuje 
wyłącznie, gdy wentylowanie pomiesz-
czenia powietrzem zewnętrznym jest 
korzystne.

VENTOVIND™ PRO – TAK PRACUJE TEN SYSTEM

CZYNNIKI, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ 
WYSTĘPOWANIE NADMIERNEJ WILGOCI 
ORAZ PLEŚNI NA STRYCHU: 
A Dodatkowa izolacja strychu powoduje,  
że wilgoć szybciej się skrapla.

B Zawilgocenie może powstać, jeśli strych 
jest zbyt intensywnie wentylowany w  
niewłaściwym momencie.

C Ciepłe, wilgotne powietrze pochodzące 
z wnętrza domu dociera do zimnego s 
trychu, a następnie tam się skrapla.

D Wymiana źródła ogrzewania domu zmie-
nia ciśnienie w całym budynku. Wcześniej 
ciepły kamień na kominie będzie teraz 
zimny i wystąpi tzw. efekt kominowy.
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VENTOVIND™ PRO

środowisKo ZaMiesZKania // osUsZanie sTrYcHU

System VentoVind™ marki Corroventa zapewnia optymalną 
z punktu widzenia wilgotności wentylację, który minimalizuje 
problemy związane z nadmierną wilgocią, takie jak pleśń i 
butwienie.

VentoVind™ to metoda kontrolowanego sterowania wentylacją, która zapewnia 
wentylowanie pomieszczenia wyłącznie w razie potrzeby. Dzięki systemowi na-
wiewu pomieszczenie jest wentylowane w odpowiednim momencie, a urządzenie 
jednocześnie steruje ciśnieniem na strychu z uwzględnieniem rozkładu wilgoci 
napływającej z części mieszkalnej. 

NIEKTÓRE ZALETY VENTOVIND™
  VentoVind gwarantuje, że strych wentylowany jest tylko wtedy, gdy zachodzi 

taka potrzeba. System odpowiada za odpowiedni względem warunków na 
strychu poziom wentylacji, jednocześnie oszczędzając energię.

  VentoVind™ tworzy kontrolowany mikroklimat w pomieszczeniu bez  
konieczności wprowadzenia zużywającego energię elektryczną źródła ciepła.

  Wysoka jakość wentylatora i czujników.
  Panel sterowania z dziennikiem zapisu aktywności na USB.

RÓŻNORODNE PAKIETY ZAWIERAJĄCE VENTOVIND™ PRO

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Poziom hałasu (3 m) 36 dB (A)

Nr kat. PRO Villa 1002778

Nr kat. PRO Villa Large 1002779

Nr kat. PRO Special -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
W pakiecie z jednostką ste-
rowniczą, wentylatorem 160 
i elementami montażowymi 
odpowiednimi do strychów o 
kubaturze do 100 m3. Dostar-
czany wraz z panelem bez-
przewodowym zawierającym 
system HomeVision® służący 
do sterowania, regulacji  
i monitorowania instalacji na strychu.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
Do strychów o kubaturze od 100–150 m3; w zestawie z 
jednostką sterującą, wentylatorem 200 i elementami mon-
tażowymi. Dostarczany wraz z panelem bezprzewodowym 
zawierającym system HomeVision® służący do sterowania 
instalacją na strychu oraz jej regulacji i monitorowania.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
VentoVind™ nadaje się do dużych lub złożonych instalacji ze 
względu na możliwość dostosowania produktu do potrzeb.

ZAWARTOŚĆ VENTOVIND™ PRO

Jednostka sterownicza VentoVind™ Pro

Wentylator razem z 15 m przewodem

Panel sterowania HomeVision®

Uchwyt do wentylatora

Przewód zasilający 220 V, 3 metry

Płytki naścienne, wewnętrzne

Czujnik zewnętrzny z 15 m przewodem

Czujnik wewnętrzny z 15 m przewodem

Dysza

Osłona ochronna

Uchwyt na jednostkę sterowniczą

Zaciski do węża

Śruby montażowe do jednostki sterowniczej

Tylny tłumik ciągu powietrza 160 mm

Wąż SC-160 mm x 1,3 metra

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi i konserwacji

VENTOVIND™ PRO
A Nawiew powietrza  B Wentylator   C Jednostka sterująca   D Przepływ powietrza    
E Czujniki wewnętrzne  F Wywiew powietrza  G HomeVision® panel sterowania  
H Czujniki zewnętrzne
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VENTOVIND™ PRO SPECIAL
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VentoVindTM PRO Special oferowany jest w zestawie z jednostką sterowniczą, 
wentylatorem, przepustnicą i elementami montażowymi dostosowanymi do 
projektu bez względu na jego rozmiar. Dostarczany jest wraz z panelem 
bezprzewodowym zawierającym system HomeVision® służący do sterowania. 
VentoVindTM PRO Special można podłączyć do centralnego systemu 
sterowania/monitorowania nieruchomości poprzez Modbus RS485, dzięki 
czemu użytkownik ma pełną kontrolę oraz możliwość nadzorowania i  
regulacji systemu.

NIEKTÓRE ZALETY VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
  Bezprzewodowy panel sterowania
  Modbus RS 485
  Sterowana przez silnik przepustnica

Wentylacja kontrolowana do domów wielorodzinnych i 
większych strychów.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Nawiew powietrza   
B Wentylator   C Jednostka 
sterująca   D Przepływ powietrza   
E Czujniki wewnętrzne   
F Wywiew powietrza   
G HomeVision® panel  
sterowania   H Czujniki 
zewnętrzne

BEZPIECZNY DOM DZIĘKI PRODUKTOM CORROVENTA
WYBÓR I MONTAŻ INSTALACJI ODPOWIEDNIEJ DO POTRZEB KONKRETNEGO 
MIEJSCA WYMAGA NAPRAWDĘ DUŻEJ WIEDZY. DLATEGO WSPÓŁPRACUJEMY 
TYLKO ZE SPRZEDAWCAMI, KTÓRZY SPECJALIZUJĄ SIĘ W ROZWIĄZYWANIU 
PROBLEMÓW Z WILGOCIĄ, NIEPRZYJEMNYMI ZAPACHAMI CZY RADONEM.

osUsZanie sTrYcHU // środowisKo ZaMiesZKania
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Radon to bezwonny, niewidoczny i radioaktywny gaz.  Radon obecny w 
powietrzu wewnątrz budynku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia jego 
mieszkańców i co roku jest powodem bardzo wielu zachorowań na raka płuc 
w Szwecji. Zgodnie z danymi WHO radon obecny wewnątrz budynków miesz-
kalnych jest drugim (po paleniu papierosów) pod względem częstotliwości 
powodem zachorowań na raka płuc.

PROPOZYCJE SKUTECZNYCH 
DZIAŁAŃ PRZY WYSOKIM 
STĘŻENIU RADONU W DOMU.

Aby sprawdzić, czy w naszym miejscu 
zamieszkania poziom tego pier-
wiastka nie przekracza normy, należy 
dokonać pomiaru jego zawartości w 
powietrzu. Jeśli pomiary potwierdzą 
niską zawartość radonu, można 
mieć pewność bezpiecznego miejsca 
zamieszkania. Jeśli jednak oznaczony 
poziom radonu będzie przekraczać 
wartość graniczną 200 Bq/m3, należy 
przeprowadzić szersze badanie budyn-
ku, aby dobrać odpowiedni sposób i 
materiały do usunięcia tego gazu.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
Firma Corroventa posiada doświad-
czenie w usuwaniu tego problemu 
zdobyte podczas ponad 19 tys. pomia-
rów zawartości radonu oraz realizacji 
ponad 3 tys. projektów usuwania 
radonu. Dysponujemy również wiedzą, 
która pozwoliła nam zaprojektować 
skuteczne i przyjazne dla portfela 
klienta rozwiązania.

1
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TAK PRZEBIEGA USUWANIE RADONU PRZY POMOCY PRODUKTÓW 
CORROVENTA. Radon przenika do miejsca zamieszkania przez nieszczelności 
w budynku A. Aby zaradzić temu problemowi, zainstalowano wyciąg radonu 
B oraz instalację rurową C która umożliwia wytworzenie podciśnienia pod 
płytą. Powietrze zawierające wysokie stężenie radonu przepływa przez wyciąg 
i zostaje odprowadzone na zewnątrz D gdzie miesza się ze zwykłym, świeżym 
powietrzem.

FIRMA CORROVENTA POSIADA DOŚWIADCZENIE W USUWANIU TEGO PROBLEMU  
ZDOBYTE PODCZAS PONAD 19 TYS. POMIARÓW ZAWARTOŚCI RADONU ORAZ  
REALIZACJI PONAD 3 TYS. PROJEKTÓW USUWANIA RADONU.  
ZADZWOŃ DO NAS POD NUMER 504 407 090 I POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM.
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PRODUKTY DO USUWANIA RADONU  
Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

   WYCIĄG RADONU RS 100 
opracowano z myślą o usuwaniu 
radonu z budynków mieszkalnych 
osadzonych na płycie na glebie 
lub z piwnic/suteren na podłożu, 
przez które trudno jest wyciągnąć 
powietrze. Ze względu na moc 
modelu RS 100 istnieje możliwość 
podłączenia do niego długich rur, 
co ułatwia jego umiejscowienie.

   WYCIĄG RADONU RS 400.   
Powstał z myślą o usuwaniu 
radonu z budynków mieszkalnych osadzonych na płycie na glebie 
lub z piwnic/suteren na porowatym podłożu. W odróżnieniu od 
tradycyjnych wyciągów radonu RS 400 ma wentylator typu EC, który 
powoduje, że urządzenie jest bardzo energooszczędne.

   OSUSZACZ PUSTKI PODPODŁOGOWEJ CTR 300TT2 został  
opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpodłogowej, gdzie 
wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i długa 
żywotność urządzenia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiąza-
niu z zastosowaniem dławika, który tworzy podciśnienie w pustce 
podpodłogowej, model CTR 300TT2 nadaje się również do usuwania 
nieprzyjemnych zapachów i radonu.

Więcej informacji 
na temat produktów 

do miejsca zamieszkania 
znajduje się na stronie 

corroventa.pl
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WYCIĄG RADONU RS 100
Wyciąg radonu RS 100 to potężna pompa ciśnieniowa 
obsługująca objętość powietrza rzędu 80 m3/godz. przy 
ciśnieniu statycznym 20 000 Pa.

Model RS 100 opracowano z myślą o usuwaniu radonu z budynków mieszkalnych 
osadzonych na płycie na glebie lub z piwnic/suteren na podłożu, przez które 
trudno jest wyciągnąć powietrze. Ze względu na moc modelu RS 100 istnieje 
możliwość podłączenia do niego długich rur, co ułatwia jego umiejscowienie.

NIEKTÓRE Z ZALET WYCIĄGU RADONU RS 100:
  Bardzo wydajny i skuteczny podczas usuwania radonu z ziemi
  Odpowiedni do większych domów wielorodzinnych o ograniczonych rozmiarach 

    gruntu
  Możliwość połączenia aż do 50 m rur po stronie ciśnienia i 200 m rur po stronie    

    ssącej.

Ilość powietrza 80 m3/godz.

Ciśnienie 20000 Pa

Poziom hałasu 45 dB(A)

Moc znamionowa 370 W

Normalne zużycie 200-250 W

Zasilanie  230 V / 50 Hz

Waga 22 kg

Rozmiar (D x S x W) 520x350x410 mm

Nr kat. 9920900

DANE TECHNICZNE AKCESORIA

Zestaw montażowy RS100 .......................................... sid 85 

Wąż Ø51 mm ...................................................................sid 87 

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB

ZESTAW MONTAŻOWY RS100

Firma Corroventa posiada doświadczenie w usuwaniu tego 
problemu zdobyte podczas ponad 19 tys. pomiarów zawartości 
radonu oraz realizacji ponad 3 tys. projektów usuwania radonu.
Nasze wyciągi radonu powstały z myślą o usuwaniu tego 
pierwiastka z pomieszczeń zamieszkanych z przykrytym pod-
łożem, suteren/piwnic lub pustek podpodłogowych. Wydajne, 
energooszczędne i ciche usuwanie radonu bez względu na 
posadowienie domu (podłoże zwarte lub porowate).

Kompletny zestaw montażowy RS100 do instalacji  
i zawieszenia wyciągu radonu RS100 na ścianie lub suficie.
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WYCIĄG RADONU RS 400
Wyciąg radonu RS 400 bardzo skutecznie usuwa radon 
stopniowo regulując ilość przepływu powietrza od  
50–370 m3/godz. Powstał z myślą o usuwaniu radonu z 
budynków mieszkalnych osadzonych na płycie na glebie 
lub z piwnic/suteren na porowatym podłożu.

W odróżnieniu od tradycyjnych wyciągów radonu RS 400 ma wentylator typu 
EC, który powoduje, że urządzenie jest bardzo energooszczędne. Model RS 400 
nadaje się również do wentylowania podciśnieniowego podłóg belkowych dzięki 
takim właściwościom, jak cicha praca, oszczędność energii oraz bezstopniowa 
regulacja obrotów.

NIEKTÓRE Z ZALET WYCIĄGU RADONU RS 400:
  Bardzo wydajny i skuteczny podczas usuwania radonu z ziemi
  Odpowiedni do domów jednorodzinnych lub mniejszych nieruchomości osa 

    dzonych na porowatym podłożu
  Możliwość połączenia aż do 6 m rur po stronie ciśnienia i 30 m rur po stronie   

    ssącej.
  Podciśnienie podczas zaklejania: do 40 m węża drenażowego po stronie  

    ssącej i do 6 m rur po stronie ciśnienia.
  Wyjątkowo cicha praca
  Wyposażony w energooszczędny wentylator typu EC

Wyciąg radonu RS 400 ma przemyślaną konstrukcję oraz 
specjalny otwór serwisowy. Wyjątkowo cicho pracuje, jest 
energooszczędny i ma bezstopniową regulację obrotów.

Ilość powietrza 50-370 m3/godz.

Ciśnienie 20-500 Pa

Moc znamionowa 105 W

Normalne zużycie 10-25 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 22 kg

Rozmiar (D x S x W) 445 x 475 x 262 mm

Nr kat. 9920960

DANE TECHNICZNE AKCESORIA

Zestaw montażowy RS400 ......................................... sid 85 

Filterbox ..........................................................................sid 53

Wąż do tłumika Ø100 ................................................... sid 86

Nakładka (10-pack) ....................................................... sid 90

Filtr wymienny filterbox (20956) ................................ sid 88

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Firma Corroventa posiada doświadczenie w usuwaniu tego 
problemu zdobyte podczas ponad 19 tys. pomiarów zawartości 
radonu oraz realizacji ponad 3 tys. projektów usuwania radonu.
Nasze wyciągi radonu powstały z myślą o usuwaniu tego 
pierwiastka z pomieszczeń zamieszkanych z przykrytym pod-
łożem, suteren/piwnic lub pustek podpodłogowych. Wydajne, 
energooszczędne i ciche usuwanie radonu bez względu na 
posadowienie domu (podłoże zwarte lub porowate).

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB
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CTR 300TT2
Osuszacz adsorpcyjny do montażu na stałe w pustce pod-
podłogowej o wydajności do 300 m3 suchego powietrza na 
godzinę. Model CTR 300TT2 to najbardziej energooszczędny 
model na rynku.

SYSTEM STEROWANIA

CTR 300TT2 został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpod-
łogowej, gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i 
długa żywotność urządzenia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu 
z zastosowaniem dławika, który tworzy podciśnienie w pustce podpodło-
gowej, model CTR 300TT2 nadaje się również do usuwania nieprzyjemnych 
zapachów i radonu. Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od 15 lat i należy 
do naszych najbardziej niezawodnych produktów.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR 300TT:
  Sterowanie i monitorowanie pracy za pomocą systemu HomeVision®
  Obsługa kubatury do 200 m3

  Wydajne urządzenie do usuwania wilgoci, nieprzyjemnych zapachów i 
radonu

  Wysoka jakość i długa żywotność
  Energooszczędność i niskie koszty eksploatacyjne

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 200-300 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 45-130 m3/godz.

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa 1 015 W

Rzeczywiste zużycie energii  ca 850 W

Wlot powietrza procesowego Ø 160 mm

Wlot powietrza mokrego Ø 75 mm

Wlot powietrza suchego 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Poziom hałasu (3m) ca 56 dB

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 420 x 325 x 360 mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 21 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 14 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 12 l/dzień

Nr kat. 9902900

Zestaw montażowy TT Multi  .......... s. 85

Filtr wymienny (20184)  ..................... s. 89

Dysze  .................................................. s. 90

AKCESORIA

HomeVision® Lite/Pro ........................s. 79

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od ponad 
15 lat i należy do naszych najbardziej niezawodnych 
produktów. Firma Corroventa przygotowała kompletne 
zestawy montażowe umożliwiające prosty, szybki i po-
prawny montaż osuszacza w pustce. Zestawy zawierają 
wszystkie niezbędne komponenty.
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BEZPIECZNY DOM DZIĘKI PRODUKTOM CORROVENTA
FIRMA CORROVENTA POSIADA DOŚWIADCZENIE W USUWANIU TEGO PROBLEMU 
ZDOBYTE PODCZAS PONAD 19 TYS. POMIARÓW ZAWARTOŚCI RADONU ORAZ  
REALIZACJI PONAD 3 TYS. PROJEKTÓW USUWANIA RADONU. 


