
SUPERVISION® 2.0
5G-YHTEENSOPIVA
OHJAA JA VALVO  
KUIVAUSPROSESSIA  
PUHELIMELLA TAI  
TIETOKONEELLA



ES-tuoteperhe yhdessä älykkään SuperVision® 2.0 -ohjausjärjestelmän kanssa on 
tehokas yhdistelmä, joka vie kuivauksen uudelle tasolle. Etäohjauksen javalvonnan 
ansiosta saat sujuvan ja energiatehokkaan kuivausprosessin, joka on hyväksi  
kuivaustulokselle, ympäristölle ja kokonaistaloudelle.

5G-YHTEENSOPIVA
SuperVision® 2.0 on 

ainutlaatuinen ohjaus- ja 
valvontajärjestelmä, joka 
on yhteensopiva 5G-verkon 

kanssa ja mullistava innovaatio 
alalla. Älykkäiden, korkealaatuis-

ten antureiden ja käyttäjäystävällisen 
ohjausjärjestelmän avulla voit seurata ja 
ohjata kuivausprosessia etänä.

TÄYDELLINEN HALLINTA
SuperVision® 2.0:n avulla kuivausproses-
sia valvotaan, ohjataan ja mitataan etänä 
tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. 
Kuivausta voidaan valvoa, säätää ja lopet-
taa etänä täsmälleen oikeaan aikaan, 
jolloin saadaan optimaaliset tulokset ja 
säästetään energiaa ja kustannuksia. 

ERITTÄIN ENERGIATEHOKAS
Corroventa tarjoaa alan johtavia ja 
energiatehokkaimpia tuotteita. Kun ne 
yhdistetään SuperVision® 2.0:aan,  
energiankulutus pienenee entisestään.  
SuperVisionia® 2.0 voidaan käyttää 
yhdessä kaikkien Corroventan ES-sarjan 
tuotteiden kanssa. Kukin SuperVision® 
2.0 voi ohjata jopa kahdeksaa konetta.

VÄHEMMÄN MATKA-AIKAA 
Usein kuivausasentajan on käytävä 
työmaalla tarkistamassa tai säätämässä 
kuivausta. SuperVision® 2.0:n avulla 
asentaja voi ohjata ja valvoa useita  
kuivausprosesseja kerralla suoraan 
tietokoneelta, matkapuhelimesta tai 
tabletista, mikä säästää matka-aikaa. 
Matka-ajan vähentyminen tarkoittaa, 
että sinulla on käytettävissä enemmän 
työaikaa työpäivän venymättä.  
SuperVision® 2.0 säästää aikaa, rahaa ja 
energiaa.

ÄLYKKÄÄT ANTURIT - NYT MYÖS 
BETONIN MITTAAMISEEN
SuperVision® 2.0 -päivitys sisältää uuden 
RHT-anturin kosteuden mittaamiseen 
dynaamisissa ilmavirroissa. Tämä anturi 
korvaa aiemman RHT-anturin, ja sen 
perustoiminnot ovat samat, mutta 
uuden sukupolven anturi tarjoaa entistä 
parempaa laatua ja luotettavuutta.  
Lisävaruste on saatavana myös  
tehokas HP RHT -anturi, jolla voidaan 
mitata betonin sisältä jatkuvaa ja 
staattisesti korkeaa kosteussuhdetta 
pidemmällä aikavälillä.

HALLITSE KUIVAUSTA TÄYDELLISESTI 
MISSÄ JA MILLOIN TAHANSA

DOKUMENTAATIO
Tilastonäkymässä voit helposti luoda  
mukautettuja käyriä ja tilastoja  
anturimoduuleilta saatujen tietojen perusteella. 
Raportointitoiminnon avulla voit myös  
sisällyttää kaaviot kuivausprojektia varten 
räätälöityyn raporttiin, jossa kerrotaan myös 
tärkeitä tietoja, kuten energiankulutus.

TIETOJEN KERUU
SuperVision® 2.0 kerää tietoa  
kuivausprosessista kuivaimen ohjaaman gatewayn 
kautta. Se kiinnitetään koneeseen magneeteilla.  
SuperVision® 2.0 synkronoidaan koneen kanssa 
yhdellä napinpainalluksella.

Ohjaa jopa kahdeksaa konetta

Yhteensopiva 5G-verkon kanssa

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Yhteensopiva kaikkien ES-koneiden 

kanssa

SUORITUSKYKYISET  
RHT-ANTURIT  

BETONIN  
MITTAAMISEEN

Voit täydentää  
SuperVision® 2.0 -järjestelmääsi 

antureilla, joilla mitataan betonin 
suhteellista kosteutta  

ja lämpötilaa. 

VISUALISOINTI, VALVONTA JA OHJAUS
Gatewaylta tuleva tieto tallennetaan verkkopalvelimelle 
ja näytetään helppokäyttöisessä käyttöliittymässä  
tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. SuperVision® 
2.0:n avulla voit analysoida tiedot reaaliaikaisesti ja 
muuttaa asetuksia, tiloja, asetusarvoja ja paljon muuta - 
paikasta ja ajankohdasta riippumatta.

VÄHENTYNYT  
ILMASTOVAIKUTUS
Kuivauksen etähallinta voi vähentää  
merkittävästi ajokilometrien määrää.  
Supervision 2.0 tarjoaa tarkat, kirjattavat ja 
näyttöön perustuvat energiankulutuslaskel-
mat. Järjestelmän avulla projekteja voidaan 
valvoa ja säätää päivittäin tai lopettaa juuri 
oikeaan aikaan, mikä säästää edelleen  
energiaa ja kustannuksia.



Corroventa kehittää, valmistaa, myy ja vuokraa korkealaatuisia tuotteita vesiva-
hinkojen, kosteuden, hajujen ja radonkaasun torjuntaan. Olemme yksi markkina-
johtajista ja asiantuntija innovaatiossa. Tuotteemme ovat kompakteja, tehokkaita, 
ergonomisia ja energiapihejä. Hätätilanteissa ja tulvien yhteydessä Corroventan 
asiakkailla on käytössään yksi Euroopan suurimmista vuokrakonevalikoimista. 
Kaikki tuotteemme valmistetaan Ruotsissa, Bankerydissä.

STRONG-FINLAND OY
Sarvivälkkeentie 10, 04300 TUUSULA, FINLAND

Tel. +358 (0)50 350 2980 • www.strong.fi

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ, TARVITSETKO APUA?
Käy osoitteessa www.corroventa.fi tai soita numeroon +358 50 350 2980 ja puhu asiantuntijan kanssa.

Meillä on asiantuntemusta ja varusteet, joilla ratkaisemme ongelmasi mahdollisimman tehokkaasti.

www.corroventa.fi


