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Tekniikka ja tuotteet kosteusvaurioiden kuivaamiseksi

Eriasteiset kosteusvauriot ja vesivahingot ovat eräitä tyypillisimpiä kiinteistönomistajia
kohtaavia ongelmia.
Kosteutta voidaan havaita eri muodoissa, vesihöyrynä (höyryn muodossa), vetenä (nesteen muodossa)
tai jäänä (kiinteässä muodossa). Kaikki ilma sisältää enemmän tai vähemmän kosteutta höyryn
muodossa. Emme kuitenkaan voi havaita sitä paljaalla silmällä ennen kuin vasta sitten, kun höyry alkaa
tiivistyä pieniksi vesipisaroiksi esimerkiksi kiinteän materiaalin kuten metallin tai lasin pinnalle.
Kosteus itsessään ei ole millään tavoin vaarallista, mutta runsas kosteus yhdessä eloperäisen
(orgaanisen) materiaalin kanssa esimerkiksi ryömintätilassa aiheuttaa usein ongelman homeiden
Ulkoilmatuulettuva ryömintätila
hyökkäyksen, sienikasvustojen muodostumisen sekä hajuongelmien muodossa.
Sama ongelma esiintyy erilaisissa ryömintätilallisissa talorakenteissa, niin tuulettumattomissa, sisätilatuuletetuissa kuin ulkoilmatuuletetuissa
ryömintätiloissa. Viimeiseksi mainittu ryömintätilan tuuletustapa, ulkoilmatuuletus, on käytössä olevista tuuletustavoista yleisin, mutta samalla
myös usein kosteusongelmien muodostumiselle erityisen herkkä.
Miten kosteus vaikuttaa eri materiaaleihin?
Kuten mainittu, kaikki ilma sisältää enemmän tai vähemmän kosteutta höyryn muodossa, jota emme kuitenkaan voi havaita paljaalla silmällä
ennen kuin vasta sitten, kun höyry alkaa tiivistyä pieniksi vesipisaroiksi esimerkiksi kiinteän materiaalin kuten metallin tai lasin pinnalle.
Huolimatta siitä että emme aina voi nähdä kosteutta, aiheuttaa se kuitenkin huomattavia ongelmia, sillä kosteus vaikuttaa erilaisiin
materiaaleihin ja niiden valmistustapoihin, aiheuttaa korroosiota sekä kiihdyttää mikro-organismien kasvua. Skandinaavisissa pohjoisissa
olosuhteissa on syytä aina muistaa, että täällä ilmasto on usein kosteaa. Myös runsas vesistöpinta-ala tuhansien järvien ja meren vaikutuksesta
muodostaa ilmaan runsaasti kosteutta.
Vaikea käsite – suhteellinen kosteus
Ilman kosteutta mitataan suhteellisena kosteutena (Rh%). Suhteellinen kosteus on lukema siitä kuinka paljon kosteutta ilma sisältää tietyssä
lämpötilassa. Suhteellisen kosteuden ollessa 100% on ilma kylläinen kosteudesta, ja kosteus alkaa tiivistyä vesisumuksi ja ilmetä
vesipisaroiden muodostumisena pinnoille. Suhteellisen kosteuden ollessa 60 % alkaa kuitenkin jo muun muassa teräs korrosoitua. Suhteellisen
kosteuden ollessa 70 % esiintyy jo riski mikrobikasvustojen kuten homeen muodostumiselle. Nyrkkisääntönä pidetään, että 50 %:n
suhteellinen kosteus on pääsääntöisesti hyvä erilaisille materiaaleille, mutta kuitenkin pohjoisissa olosuhteissa kyseinen ulkoilman suhteellinen
kosteus tavoitetaan melko harvoin. Suuressa osaa Skandinaviaa ympärivuotinen suhteellisen kosteuden keskiarvo on keskimäärin jopa 80%,
erittäin runsassateisina vuosina korkeampikin. Pohjoisessa ilmastossa kukaan ei voi välttyä korkealta suhteelliselta kosteudelta, joka voi olla
yhtä korkea niin kesällä kuin talvella. Suhteellinen kosteus on se käsite joka ratkaisee, ja on myös merkityksellisin ryömintätilojen toimintaa
tarkkailtaessa.
Miten kosteusongelma ryömintätilassa syntyy?
Ilman runsas kosteus yhdessä eloperäisten materiaalien kanssa esimerkiksi ryömintätilassa aiheuttaa usein ongelman homeiden ja
sienikasvustojen muodostumisen sekä hajuongelmien muodossa. Jotta ryömintätilan kosteus nousee niin korkeaksi että erilaisia ongelmia
alkaa muodostua, voi siihen vaikuttaa useita eri seikkoja kuten,
- Kun lämmin ulkoilma kulkeutuu sisään kylmään ryömintätilaan tuuletusventtiilien tai rakojen kautta alkaa se jäähtyä, jolloin
ilmankosteus (suhteellinen kosteus) kasvaa. Äärimmäisissä tilanteissa alkaa kosteus kondensoitua (tiivistyä) ja muodostaa vesipisaroita rakennepinnoille, etenkin alapohjan pohjamateriaalien kuten levyjen, lautojen ym. alapintoihin.
- Ryömintätilan maaperästä aiheutuu lisäkosteuden haihtumista ryömintätilaan.
- Ryömintätilan ympäristöstä aiheutuva lisäkosteuskuormitus, kuten perustuksien aiheuttama kosteuskuormitus sekä vuotojen johdosta aiheutuva.
- Ryömintätilaan ulkopuolisen kosteudenhallinnan puutteista johtuva kosteuskuormitus, jolloin vesivirtaamat rakennuksen ulkopuolella johtuvat
perustuksien kautta ryömintätilaan aiheuttaen suhteellisen kosteuden kasvua tilassa.
Miten ongelma voidaan ratkaista ryömintätilakuivainta hyödyntäen?
- Ulkopuolisen kosteudenhallinnan kunnostus tarvittavin osin sadevesi- ja salaojajärjestelmän osalta.
- Ryömintätilan maanpinnan muovittaminen esimerkiksi muovikalvolla maamassan aiheuttaman kosteuskuorman vähentämiseksi.
- Kaikki venttiilit, epätiiveydet ja ulkoilmaan johtavat läpiviennit suljetaan ja tiivistetään.
- Asennetaan ryömintätilaan kiinteästi ryömintätilakuivain joka kontrolloi ryömintätilan suhteellista kosteutta, ja pitää suhteellisen kosteuden
niin matalana että homeiden ja sienien kasvu estyy.
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Teknik och produkter för vattenskador
Ryömintätilakuivauksen periaate?
Kun ulkoilma, etenkin lämpimien vuodenaikojen aikana, kulkeutuu ryömintätilaan (D) talon alle, alkaa ilmamassa
jäähtyä ryömintätilan kylmän ympäröivän ilmamassan vaikutuksesta. Tämän johdosta tilan suhteellinen kosteus nousee
kasvattaen riskiä home- ja mikrobiongelmien sekä hajuongelmien syntymisestä. Kuivaamalla ryömintätilan ilmaa siten,
että suhteellinen kosteus on keskimäärin 60-65%, voidaan homeongelmien syntyminen estää.
Ilma ryömintätilasta imetään ryömintätilakuivainlaitteeseen (A).
Kuiva ilma (B) laitteesta johdetaan takaisin ryömintätilaan
tasaisesti siten, että ryömintätila pysyy kuivana.
Samanaikaisesti kun kuivainlaite kuivaa ilmaa, se
erottelee kosteuden (C) joka johdetaan ulos kiinteistöstä.
Ryömintätilakuivain on rakennettu siten, että se ei vain
kuivaa ilmaa, vaan laitteen läpi kulkevaa ilmaa (C)
voidaan ohjata kaikissa kosteusolosuhteissa (ilman että
kuivauslaitteen kapasiteetti tai käyttökustannukset
muuttuvat).
Edellä mainitulla tavalla voidaan ryömintätilan
alipainetta ohjata (D) siten, että mahdolliset olemassa
olevat hajut (E) imetään kuivainlaitteen kautta ja
ohjataan ulos kiinteistöstä, jolloin epämiellyttävä
hajuongelma poistuu myös niinä aikoina kuin itse
kuivainyksikkö ei kosteusolosuhteista johtuen ole toiminnassa.

Kuivaustekniikan valinta ryömintätilaan – kondenssikuivain vai adsorptiokuivain?
Koska ilmasto ryömintätilassa vallitsee pääosin punaisella merkityllä alueella ympärivuotisesti, tulee
ryömintätilakuivauksessa käyttää adsorptiokuivainta
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Toiminta
Ryömintätilan toiminta on riippuvainen kuivainlaitteistosta joka koko ajan kontrolloi ja ohjaa kuivailmaa tilaan
homekasvustojen syntymisen estämiseksi, sekä alipaineistaa tilaa mahdollisten hajuongelmien poistamiseksi. Tämä
voidaan toteuttaa hyödyntämällä roottorilla varustettua adsorptiokuivaintekniikkaa, jossa regenerointiprosessi on
jatkuva. Laitteisto ei ole riippuvainen lämpötilasta, ja adsorptiotekniikalla voidaan kuivata tehokkaasti myös
jäätymispisteen alapuolella. Laitteistoissa käytettävä kiinteä kuivausaine on silikageeliä, jonka ominaisuuksien
johdosta se voi regeneroitua lähes rajattoman kertamäärän.
Silikageeli on kideaine joka voi sitoa suuren määrän kosteutta, noin 40% sen omapainosta. Silikageelejä on
olemassa eri tyyppisiä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kiteen sisällä on suuri määrä mikroskooppisen pieniä huokosia,
ja niiden ansiosta kiteen sisäosan seinämien pinta-ala on erittäin suuri. Yksi (1) gramma silikageeliä sisältää noin
500-700 m² kosteutta tehokkaasti sitovaa pinta-alaa.
Adsorptioroottori
Roottorissa on akselin suuntaisia ilmakanavia jotka
koostuvat erittäin aktiivisesta kuivausaineesta yhdessä
keraamisen rakenteen kanssa. Aktiivinen kuivausaine ei
ole vesiliukoista, jonka johdosta se ei liukene pois tai
myöskään irtoa esimerkiksi ilmanpaineen vaikutuksesta.
Akselin suuntaiset ilmakanavat mahdollistavat roottorille
erittäin alhaisen painehäviön laminaarivirtauksessa

Kuivausprosessi
Kuivausaine on sijoitettu laitteen roottoriin (6). Kuivattava ilma johdetaan laitteeseen sisääntulokanavan (3)
kautta prosessi-ilmapuhaltimen avulla (10). Ilma ohjautuu laitteeseen suodattimen läpi, ja tämän jälkeen
kuivausroottoriin, josta kuivailma ohjataan kuivailmakanavasta (4) takaisin tilaan jota halutaan kuivattavan.
Roottoria pyörittää erillinen käyttömoottori (7) sekä hihna (8). Kosteus joka adsorboituu roottoriin, poistetaan
roottorista pienellä määrällä prosessi-ilmaa, jota lämmitetään laitteen lämmitinyksiköllä (15), ja tämän jälkeen
lämmin ilma ohjautuu pieneen osaan roottoria joka regeneroituu. Kostea ilma ohjataan ulos laitteesta kostean
ilman ulostulokanavan kautta (17) ja poistetaan kuivattavasta tilasta.
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Alipaine ryömintätilassa
Kuten jo aiemmin mainittu, voidaan olemassa olevaa mahdollista hajuongelmaa ryömintätilassa eliminoida
riittävällä alipaineella, jolloin hajut imetään laitteen kautta ryömintätilasta ulkoilmaan. Alipaine muodostetaan
lisäämällä kostean ilman ilmavirtausta tilasta.
Normaalisti kun kostean ilman ilmavirtausta lisätään roottorin kautta optimaalisen määrän yli ”perinteisellä
vesivahinkokuivaimella” vähenee kosteudenpoistamiskapasiteetti. Tämän tarkoittaa, että energiankulutus ja
käyttökustannukset kasvavat vastaavasti jotta tietty ilmasto ryömintätilassa saavutetaan. Alapuolella olevat käyrät
osoittavat kuinka laaja vaikutus kyseisellä seikalla on energiankulutukseen ja käyttökuluihin, kun
esimerkkilaitteena on käytetty kuivailmamäärältään 200-300 m³/h kuivainlaitetta jossa regenerointilämmitysteho
1000 W. Esimerkissä lämpötila +20° C ja suhteellinen kosteus 60% (Rh%).
Kapastiteetti l/päivä

Energiankulutus kwh/l
2,5

20

2,0

15

1,5

10

1,0

5

0,5

50

100

Kosteailman määrä m³/h

50

100

Kosteailman määrä m³/h

Yläpuolella olevasta diagrammista voidaan todeta, että kosteanilman ollessa 25-35 m³/h saavutetaan
maksimaalinen kapasiteetti ja alhaisin energiankulutus sekä käyttökustannukset. Kosteailmamäärän ollessa noin
100 m³/h on kapasiteetti puolittunut, ja samanaikaisesti käyttökustannukset kaksinkertaistuneet verrattuna
optimaaliseen kosteailmamäärään. Näin ollen mikäli ryömintätilaan tarvitaan korkea alipaine, tulee tarpeeseen
valita kyseiseen tarkoitukseen erityisesti kehitetty kuivainlaitemalli joka on rakennettu siten, että laitteen
kapasiteetti ja käyttökustannukset eivät muutu kun korkeaa alipainetehoa hyödynnetään hajun poistamiseksi
ryömintätilasta.
Corroventa ryömintätilakuivain CTR 300TT2 omaa nämä ainutlaatuiset ominaisuudet. Kosteailmavirtaus roottorille
ylläpidetään optimaalisena ja vakiona kuten myös laitekapasiteetti erityisen patentoidun rakenteen ansiosta.
Alipaineistuksen mahdollistava lisäilmamäärä, jota poistetaan tilasta kosteailmapoistokanavan kautta, vaihtelee
noin 50 – 150 m³/h välillä. Lisäilma otetaan laitteen prosessi-ilmasta muuttamalla kahden (2) erillisen
ohjainpellin säätöä. Käyttökustannukset pysyvät vakiona riippumatta siitä miten suurta poistoilmamäärää
käytetään.
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Tekniikkavaihtoehtoja
Välialue

kondenssikuivain tai adsoptiokuivain
Kondenssikuivain
Ylivoimainen tekniikka sinisellä alueella

% RH

- ei toimii punaisella alueella

Lämpötila °C

Adsoptiokuivain
Ylivoimainen tekniikka punaisella alueella
- toimii myös keltaisella ja sinisellä alueella

Adsoptiokuivain jolla
on kondenssori
Kuivain missä adsoptio- ja kondenssikuivaimien ominaisuudet
yhdistyvät, LKV100XT - toimii viivoitetulla alueella

Tekniikka ja tuotteet kosteusvaurioiden kuivaamiseksi

7

Asennus
Ryömintätilakuivain sekä ohjainyksiköt asennetaan kuivattavaan ryömintätilaan pysyvästi, ja kytketään maadoitettuun
vikavirtasuojalla varustettuun pistorasiaan.
Perusasiat asennukselle tulee olla hyvät, eli ryömintätilan maanpinta on muovitettu (tms.) ja venttiilit sekä raot tukittu ja
tiivistetty. Ryömintätilakuivaimen asennuksen suunnittelu vaatii muun muassa seuraavia asioita:
- kuivainlaitteen asennus, sijainti ja liitännät
- kuivailmaputkituksen hahmottelu / suunnittelu
- kuivailmamäärien oikea jakaminen
- hygrostaatin sijainnin suunnittelu ja asennus
Jotta kuivailma saadaan jaettua tasaisesti
ryömintätilaan, tulee tarkoitukseen rakentaa
kuivailmakanava ja kanavaan liittää Corroventa
suuttimet. Suuttimien avulla oikea ilmamäärä
saadaan ohjattua tasaisesti eri osiin ryömintätilaa
ja varmistettua mahdollisimman alhaiset
käyttökustannukset.

Liitäntä
Corroventa on tuonut markkinoille täydellisen asennussarjan ryömintätilakuivaimille helpon ja nopean asennuksen
mahdollistamiseksi. Sarja sisältää kaikki tarvittavat komponentit joita tarvitaan laitteen asennukseen aina sokkelin
ulkopuolen poistoputkista ja peitelevyistä kuivaimen kuivailmaputkituksiin ja suuttimiin asti.

B
Perustuksen ulkopuolelle
Liitä seinäpeitelevy (A)
sokkelin ulkopintaan sokkeliin tehdyn
ø80mm:n putkiläpiviennin kohdalle.
Asenna putkikulma 45° (B) läpivientiputken
päähän kiinteistön ulkopuolelle siten, että kosteailman poistoputken
poistoaukko ohjaa kosteailmaa vapaasti alaspäin kohti maanpintaa.

A

Ryömintätilassa
Määrittele paikka johon ryömintätilakuivain asennetaan. Käytä porausmallia merkataksesi seinätelineiden (2 kpl)
porauspaikat sokkelin sisäpintaan.
Poraa neljä ø12mm:n reikää ja asenna vihreät ruuvi-istukat (proput) reikiin. Kiinnitä seinätelineet sokkelin seinustalle
neljällä M10x60 ruuvilla. Nosta kuivainlaite paikalleen telineille.
Äänenvaimennusputki asennetaan loivalle mutkalle kahden kiristinklemmarin avulla kuivainlaitteen kosteanilman
poistokanavan ja sokkelin ø80mm:n läpivientiputken väliin. Letku ei saa painautua kasaan. Tee tyhjennysaukko
kosteailman poistoputken matalimpaan kohtaan mahdollisen kondenssiveden poistumiseksi.
Kuivailma puolelle: aseta yhdistekappale kuivailmaletkun päähän ja kiristä klemmarilla. Liitä yhdistekappale aiemmin
ryömintätilaan asentamasi ø100mm:n kuivailmaputkituksen päähän. Liitä kuivailmaletkun toinen pää kuivainlaitteen
kuivailmaulostuloon ja kiristä klemmarilla.
Sijoita hygrostaattiyksikkö siten, että laitteen kuivailmaulostulot (suuttimet tms.) tai kylmien / kuumien pintojen lämpösäteilyt eivät vaikuta hygrostaatin toimintaan.
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Ryömintätilakuivain

CTR STD-TT
CTR STD-TT – Adsorptiokuivain joka on rakennettu
ryömintätilojen käyttötarkoitukset huomioiden, joissa
vaatimukset vankan rakenteen, käyttöturvallisuuden
ja eliniän osalta ovat korkeat. CTR STD-TT on kehitetty
erityisesti tiloihin joissa ongelman aiheuttaja on vain
kosteus.
Ryömintätilakuivain CTR STD-TT on
energiataloudellisuudeltaan ylivoimainen laite.
Ryömintätilakuivainta ohjataan HomeVision
ohjainyksiköllä joka sisältää ryömintätilaan
asennettavan hygrostaattilaitteiston mikä tarkkailee
ryömintätilan ilmastoa sopivan ja kriittisen välillä.
Kuivausta voidaan ohjata ja seurata asunnon sisätilasta
langattoman näyttöohjainlaitteen avulla.

TEKNISET TIEDOT
Kuivailmamäärä

200 m3/h

Kosteailmamäärä

35 m3/h

Liitäntä

230 V, 50 Hz

Liitäntäteho

860 W

Todellinen käyttöteho

775 W

Kosteailman poistokanava

Ø 80 mm

Kuivailman kanava

Ø 100 mm

Käyntiääni (3 m)*
Mitat K x L x P

56 dB*
285 x 326 x 455 mm

Paino
Ylilämpösuojaus, 3 osainen

15 kg
80 + 80 + 130°C

Kuivauskapasiteetti:
20°C, Rh 60%

17 l/vtrk

10°C, Rh 60%

13 l/vrk

5°C, Rh 60%

11 l/vrk

* Käyntiääniarvo dB viittaa asentamattomaan laitteeseen.
Käyntiääni vaihtelee kohteittain asennuksesta ja
olosuhteista riippuen
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Ryömintätilakuivain
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CTR 300TT2
CTR 300TT2 – Adsorptiokuivain joka on rakennettu
ryömintätilojen käyttötarkoitukset huomioiden, joissa
vaatimukset vankan rakenteen, käyttöturvallisuuden ja
eliniän osalta ovat korkeat. CTR 300TT2 laitteessa
kosteailmamäärä suhteessa roottorin kapasiteettiin
pysyy optimaalisena ja vakiona kuten myös
laitekapasiteetti erityisen patentoidun rakenteen
ansiosta. Tilasta poistettava ylimääräinen ilmamäärä
vaihtelee 45 ja 130m³/h:n välillä, ja se otetaan
laitteen prosessi-ilmasta. Patentoidusta tekniikasta
johtuen CTR 300TT2 tarjoaa samalla myös
mahdollisuuden radon- ja hajuongelmien poistamiseen
yhdellä laitteistolla. Laitteen käyttökustannukset pysyvät
matalana riippumatta siitä miten suuri määrä ilmaa
poistetaan ryömintätilasta (alipaine). CTR 300TT2 on
energiataloudellisesti mitattuna ylivoimainen laite.
Ryömintätilakuivainta ohjataan HomeVision
ohjainyksiköllä joka sisältää ryömintätilaan
asennettavan hygrostaattilaitteiston mikä tarkkailee
ryömintätilan ilmastoa sopivan ja kriittisen välillä.
Kuivausta voidaan ohjata ja seurata asunnon
sisätilasta langattoman näyttöohjainlaitteen avulla.

TEKNISET TIEDOT
Kuivailmamäärä

200-300 m3/h

Kosteailmamäärä

45-130 m3/h

Liitäntä

230 V, 50 Hz

Liitäntäteho

1015 W

Todellinen käyttöteho

850 W

Prosessi-ilman otto

Ø 160 mm

Kosteailman poistokanava
Kuivailman kanava

Ø 75 mm

1x Ø 100 + 2 x Ø 50 mm

Käyntiääni (3 m)*
Mitat K x L x P

56 dB*
325 x 325 x 325 mm

Paino
Ylilämpösuojaus, 3 osainen

16 kg
80 + 80 + 130°C

Kuivauskapasiteetti:
20°C, Rh 60%

21 l/vrk

10°C, Rh 60%

14 l/vrk

5°C, Rh 60%

12 l/vrk

* Käyntiääniarvo dB viittaa asentamattomaan laitteeseen.
Käyntiääni vaihtelee kohteittain asennuksesta ja
olosuhteista riippuen
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Ryömintätilakuivain

CTR 500TT
CTR 500TT – Adsorptiokuivain joka on
rakennettu ryömintätilojen käyttötarkoitukset
huomioiden, joissa vaatimukset vankan
rakenteen, käyttöturvallisuuden ja eliniän osalta
ovat korkeat. CTR 500TT on ylivoimainen
voimapaketti kokoonsa ja painoonsa nähden.
Kahden (2) 100mm:n ja kolmen (3) 50mm:n
kuivailmaulostulon ansiosta CTR 500TT tarjoaa
kaikki parhaat käyttövariaatiot ja
-mahdollisuudet.
Ryömintätilakuivainta ohjataan ryömintätilaan
asennettavan hygrostaattilaitteiston avulla joka
tarkkailee ryömintätilan ilmastoa sopivan ja
kriittisen välillä. Kuivausta voidaan seurata
asunnon sisätilaan asennettavan
kontrollipaneelin avulla.

TEKNISET TIEDOT
Kuivailmamäärä

500 m3/h

Kosteailmamäärä

60-80 m3/h

Liitäntä

230 V, 50 Hz

Liitäntäteho

1780 W

Todellinen käyttöteho

1500 W

Prosessi-ilman otto

2 x Ø 125 mm

Kosteailman poistokanava

Ø 75 mm

Kuivailman kanava 2 x Ø 100 + 3 x Ø 50 mm
Käyntiääni (3 m)*
Mitat K x L x P
Paino
Ylilämpösuojaus, 3 osainen

62 dB*
60 x 395 x 375 mm
21 kg
80 + 80 + 130°C

Kuivauskapasiteetti:
20°C, Rh 60%

35 l/vrk

10°C, Rh 60%

24 l/vrk

5°C, Rh 60%

21 l/vrk

* Kä ntiääniarvo dB viittaa asentamattomaan laitteeseen.
Käyntiääni vaihtelee kohteittain asennuksesta ja
olosuhteista riippuen.
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HomeVision Lite/Pro
HomeVision ohjainlaitteita käytetään kontrolloidun ryömintätilakuivauksen
varmistamiseksi. Ryömintätilakuivauksen ohjaus-, asetus- ja valvontatiedot välittyvät
kuivainlaitteeseen kytketyn hygrostaattiyksikön kautta sisätilaan asennetulle
langattomalle näyttöohjainyksikölle. Ohjainlaite näyttää reaaliajassa sen
hetkiset lämpötila- ja kosteustiedot jotka hygrostaattiyksikkö välittää ryömintätilasta.
Ohjainlaite kertoo myös tiedot kuivaimen toimintatilasta ja sallii käyttäjän tehdä
mahdollisia käyttöasetusten muutoksia tarpeen mukaan. Ryömintätilan kosteusarvot
ja lämpötilat tallentuvat ohjainlaitteen muistiin, josta tiedot voidaan ladata
USB-kaapelilla tietokoneelle mahdollistaen arvojen ja tilan kosteustilanteen
pitkäaikaisen seurannan.
Sisään rakennetun hälytysjärjestelmän ansiosta ilmoittaa laite käyttäjälle
mahdollisesta akuutista käyttöhäiriöstä, ja laitteisto myös automaattisesti muistuttaa
mahdollisista huoltotarpeista, vain jotta laitteen varma toiminta voidaan varmistaa
ja rakennuksen vaurioituminen välttää.
HomeVision laitteistoa on saatavissa kahtena eri versiona, Lite ja Pro. Pro-versio
sisältää kaikki Lite-version perustoiminnot, mahdollisuuden ohjata laitetta kullekin
asennukselle soveltuvan homeindeksin avulla sekä olosuhteiden mukaan voidaan
vähentää energiankulutusta. Pro-version käyttäjä voi myös erikseen ohjata
puhallinyksikön ilmavirtausta ja lisäksi seurata graafisena esityksenä viimeisen
kahdentoista (12) kuukauden käyttötuntiaikoja sekä lämpötilan ja kosteuden
keski-arvoja.
Homevision ohjainlaite soveltuu käytettäväksi Corroventan CTR 300TT2 ja CTR
STD-TT ryömintätilakuivaimien kanssa.

Ohjainlaite

Kontrollipaneeli
Ohjainlaitteita käytetään kontrolloidun ryömintätilakuivauksen varmistamiseksi.
Ryömintätilakuivauksen ohjaus-, asetus- ja valvontatiedot välittyvät
kuivainlaitteeseen kytketyn hygrostaattiyksikön kautta sisätilaan asennetulle
kontrollipaneelille.
Ryömintätilakuivainta ohjataan ryömintätilaan asennettavan hygrostaattilaitteiston
avulla, mikä tarkkailee ryömintätilan ilmastoa sopivan ja kriittisen välillä.
Lisävalvonnan mahdollistamiseksi sijoitetaan kontrollipaneeli (indikaattoripaneeli)
huoneiston sisätilaan, jonka indikaattorivalot kertovat esimerkiksi ryömintätilan
kosteuden olevan ”OK” tai liian korkea, järjestelmä toimii tai jos jotakin häiriöitä
esiintyy.
Kontrollipaneeli ohjainlaitetta käytetään Corroventan CTR 500TT ryömintätilakuivaimen kanssa.
.
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Asennussarja

TT Multi

Asennussarja TT Multi nopeaan ja yksinkertaiseen
asennukseen sekä optimaaliseen energiankulutukseen.

Täydellinen asennussarja ryömintätilakuivainlaitteiden
CTR STD-TT ja CTR 300TT2 asennukseen ja
kiinnittämiseen, toimitettuna pahvipakkauksessa sisältäen:
- porausmalli kannakkeille
- kannattimet kiinnitystarvikkeineen
- sokkelin läpivientiputki
- äänenvaimennus poistoletku kostealle ilmalle
- peitelevy ulkoseinään
- kuivailman letku
- yhdyskappale kuivailmaletkun ja kuivailmaputkituksen
väliin
- 16 suutinta kuivailman ohjaamiseksi
- letkuklemmareita liitosten kiristämiseksi

Asennussarja

500TT Universal

Asennussarja 500TT Universal nopeaan ja yksinkertaiseen
asennukseen sekä optimaaliseen energiankulutukseen.
Täydellinen asennussarja ryömintätilakuivainlaite
CTR 500TT asennukseen ja kiinnittämiseen, toimitettuna
pahvipakkauksessa sisältäen:
- porausmalli kannakkeille
- kannattimet kiinnitystarvikkeineen
- sokkelin läpivientiputki
- peitelevy ulkoseinään
- äänenvaimennus poistoletku kostealle ilmalle
- 2 kpl kuivailman letku
- 2 kpl yhdyskappale kuivailmaletkun ja kuivailmaputkituksen väliin
- 30 suutinta kuivailman ohjaamiseksi
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- letkuklemmareita liitosten kiristämiseksi
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