
STYRSYSTEM 
SUPERVISION® 2.0
KOMPATIBELT
MED 5G
STYR OCH ÖVERVAKA 
TORKPROCESSEN MED 
HJÄLP AV TELEFON,  
SURFTPLATTA ELLER  
DATOR



ES-familjen tillsammans med det smarta styrsystemet SuperVision® 2.0 är 
en kraftfull kombination som tar torkningen till en ny nivå. Med styrning och 
övervakning på distans får du en smidig och energieffektiv torkprocess som är 
bra för torkresultatet, miljön och totalekonomin.

KOMPATIBELT MED 5G
SuperVision® 2.0 är ett 

unikt styr- och övervaknings-
system som är kompatibelt 
med 5G-nätet och en 

revolutionerande nyhet för 
branschen. Med hjälp av smarta, 

högkvalitativa sensorer och en använ-
darvänlig styrplattform kan du övervaka 
och reglera torkprocessen på distans.

TOTAL KONTROLL
Med SuperVision® 2.0 styrs, övervakas 
och mäts torkprocessen på distans via 
datorn, mobilen eller surfplattan. Torknin-
gen kan övervakas, regleras och avslutas 
på distans vid exakt rätt tidpunkt, vilket 
ger ett optimalt resultat, sparar energi 
och kostnader. 

EXTREM ENERGIEFFEKTIVITET
Corroventa erbjuder några av branschens 
ledande och mest energieffektiva produk-
ter. Om de kombineras med SuperVision® 
2.0, minskas energianvändningen  
ytterligare. SuperVision® kan användas 
tillsammans med valfri produkt ur 
Corroventas ES-serie. Varje uppsättning 
SuperVision® 2.0 kan styra upp till åtta 
maskiner.

MINDRE RESTID 
Ofta måste fuktteknikern besöka 
arbetsplatsen för att kontrollera eller 
justera torkningen. Med SuperVision® 
2.0 kan fuktteknikern styra och övervaka 
fler torkprocesser på en gång direkt från 
datorn, mobilen eller surfplattan, vilket 
sparar restid. Mindre restid betyder mer 
arbetstid, utan att arbetsdagen blir län-
gre. SuperVision® 2.0 sparar tid, pengar 
och energi.

SMARTA SENSORER - NU ÄVEN FÖR 
MÄTNING I BETONG
I samband med uppgradering till  
SuperVision 2.0 ingår en ny RHT-sensor 
för att mäta fuktighet i dynamiska 
luftflöden. Denna sensor ersätter den 
tidigare RHT-sensorn och har samma 
grundfunktionalitet, men den nya gene-
rationen erbjuder en ännu bättre kvalitet 
och tillförlitlighet. Som tillval finns även 
en High performance HP RHT-sensor för 
att kunna mäta relativ fuktighet i betong 
under längre tidsperioder.

TOTAL KONTROLL PÅ TORKNINGEN
VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST

DOKUMENTATION
I statistikvyn kan du enkelt skapa anpassade 
diagram med grafer utifrån sensornodernas 
data. Rapportfunktionen ger dig också möjlighet 
att inkludera diagrammen i en anpassad rapport 
för torkprojektet som även redovisar viktiga 
uppgifter som energiförbrukning.

INSAMLING AV DATA
SuperVision® 2.0 samlar in data från torkprocessen 
genom en gateway, som drivs av avfuktaren. Den 
fästes på maskinen med hjälp av magneter. Med en 
enkel knapptryckning synkroniseras SuperVision® 
2.0 med maskinen.

Styr upp till åtta maskiner

Kompatibelt med 5G-nätet

Användarvänligt gränssnitt

Kompatibelt med alla ES-maskiner

HIGH PERFORMANCE  
RHT-SENSORER FÖR  
MÄTNING I BETONG
Du kan komplettera ditt 
SuperVision 2.0-system 

med sensorer för mätning 
av relativ fuktighet och 

temperatur i betong. 

VISUALISERING, ÖVERVAKNING & STYRNING
Informationen från gatewayen lagras på en webserver, 
och visas i ett användarvänligt gränssnitt på din dator, 
surfplatta eller mobil. Med hjälp av SuperVision® 2.0 
kan du analysera datan i realtid och ändra inställningar, 
lägen, börvärden och mycket mer – var du än befinner dig 
och när som helst på dygnet.

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Att hantera torkningen på distans kan minska 
antalet resta mil avsevärt. Supervision 2.0 
tillhandahåller korrekta, inspelningsbara och 
evidensbaserade energiförbrukningsberäkningar. 
Systemet gör att projekt kan övervakas och just-
eras dagligen eller avslutas vid exakt rätt tidpunkt 
vilket sparar energi och kostnader ytterligare.



Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar 
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har sälj-
kontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, 
Småland. CORROVENTA AVFUKTNING AB

Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?
Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert.

Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.

www.corroventa.se

Besök oss
redan idag på
corroventa.se


