
RADONSUG R2
FÖR STORA OCH  
SMÅ UPPDRAG
KRAFTFULL OCH TYSTGÅENDE RADONSUG 
MED REGLERBAR HASTIGHET



KRAFTFULL RADONSUG MED 
STORT ARBETSOMRÅDE

R2 är Corroventas nya radonsug som som är utvecklad för 
att fungera både i små och stora projekt med olika typer 
av markförhållanden. Som alla Corroventas maskiner, är 
den robust med högkvalitativa komponenter och  
smarta funktioner för användaren.

FLEXIBEL RADONSUG MED  
REGLERBAR HASTIGHET 
R2 är utvecklad för att fungera till 
både små och stora projekt och olika 
typer av markförhållanden.  
R2 är reglerbar, vilket betyder att den 
bara använder så mycket kapacitet 
som behövs för varje enskilt uppdrag.  
På så sätt används ingen onödig  
energi, vilket sparar både pengar  
och miljöpåverkan.

FLOW MODE
För att underlätta hanteringen så 
har R2 ett så kallat ”flow mode” 
–ett läge där maskinen håller ett 
konstant förinställt flöde och  
anpassar radonsugens effekt  
automatiskt. Om det till exempel 
blir tryckförändringar justerar 
maskinen kapaciteten så att det 
förinställda flödet bibehålls.  

ANVÄNDARVÄNLIGA  
FUNKTIONER FÖR ALLA LÄGEN 
R2 är också utrustad med ett larm 
som varnar vid varnar vid lågt/inget 
flöde och är förberedd för fjärrstyrd 

övervakning Supervision® 2.0 
eller med med digital gateway för 
uppkoppling och övervakning via 
fastighetssystem. För att underlätta 
saneringsprocessen ytterligare är R2 
utrustad med en digital styrpanel.
 
ENKEL ATT UNDERHÅLLA
På Corroventa strävar vi alltid efter 
att utveckla produkter som är  
användarvänliga och enkla att  
serva och underhålla. R2 är  
utrustad med ett slittåligt filter 
som bidrar till en lång livslängd, 
även i tuffa miljöer. Filtret byts 
enkelt via en egen lucka. 

EC-BLOWER FÖR ENERGI- 
EFFEKTIVITET
R2 är utrustad med en EC-blower 
som skapar luftflöde med tryck  
på ett energieffektivt sätt.  
EC-blowern, som tillsammans  
med möjligheten att optimera  
luftflödet, bidrar till att R2 har en  
effekt på bara 87 W vid en standard-
installation med 3 sugpunkter, 25 m 
rör och ett luftflöde på 70 m3/h.

BIBEHÅLLER 
KONSTANT  
FLÖDE MED  
«FLOW MODE»

MÖJLIGHET ATT 
REGLERA  
KAPACITETEN 
EFTER BEHOV

ENKELT FILTERBYTE
Filtret är lättåtkomligt via filter lucka 
på radonsugen och ger ett smidigt och 
snabbt filterbyte och kräver inga verktyg.

SMIDIGT ATT  
UTFÖRA  
SERVICE OCH  
UNDERHÅLL



LARMFUNKTION  
Övervakar luftflödet och 
varnar vid lågt/inget flöde.

EC-BLOWER för 
energieffektivitet.

KOMPATIBEL MED SUPERVISION 2.0 
eller digital gateway för uppkoppling 
och övervakning via fastighetssystem.

EXTERN  
KONTROLLPANEL  
som underlättar  
manövrering av processen 
då maskinen ibland  
placeras svåråtkomligt.

FLOW MODE 
Flow mode innebär att 
maskinen bibehåller det 
förinställda flödet trots 
tryckförändringar.

DIGITAL DISPLAY 
för överskådlighet av 
aktuellt luftflöde.

Produktnamn R2

Luftmängd 220 m3/h

Tryck 6500 Pa

Ljudnivå:

Max 52 dB(A)

Vid 80 m3/h 39 dB(A)

Vid 50 m3/h 32 dB(A)

Anslutningseffekt 700 W*

Anslutningsstos 50 mm

Normal förbrukning 87 W*

Vikt 14 kg

Storlek (L x B x H) exkl. stosar 320 x 298 x 373 mm

Artikelnummer 1004736

*Vid en standardinstallation med 3 sugpunkter, 25 m rör och ett  
luftflöde på 70 m³/h.

REGLERBAR  
HASTIGHET

TYSTGÅENDE
R2 är tystgående och kan 
därför därför med fördel 
installeras i inomhusmiljö.

SEPARAT FILTER-
LUCKA FÖR ENKELT 
FILTERBYTE

LÖSTAGBAR PANEL UNDERLÄTTAR  
MONTERING & INSTALLATION 
Ett problem med att hantera dessa typer 
av maskiner är att de ofta är svåråtkomligt 
placerade, till exempel nära taket - R2 styrs via 
en extern kontrollpanel som fästs på maskinen 
med magneter. Kontrollpanelens placering är 
flexibel och kan fästas direkt på maskinen eller 
på det medföljande väggfästet. Det gör att 
man enkelt kan anpassa placeringen på varje 
installation. Ett monteringskit finns som till-
behör för att hänga upp R2 på vägg eller i tak, 
det går också bra att använda det monteringskit 
som finns till Corroventas radonsug RS 100. 

TEKNISKA DATA R2 RADONSUG



Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialister 
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 
säljkontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker på  
vår fabrik i Bankeryd, Småland.    

www.corroventa.se

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.


