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Miten kosteus vaikuttaa eri materiaaleihin?  
Kaikki ilma sisältää enemmän tai vähemmän kosteutta. Emme näe sitä paljaalla silmällä ennen kuin se tiivistyy 
pieniksi pisaroiksi esim. metalli- tai lasipinnalle. Kosteus aiheuttaa ongelmia jo ennen kuin se näkyy, sillä se 
vaikuttaa materiaaleihin ja valmistusprosesseihin, aiheuttaa korroosiota ja edistää mikrobikasvua. Pohjolan 
ilmastossa kosteus on aina otettava huomioon. Tuhansien järvien ja ympäröivien merien suuret vesialueet 
haihduttavat paljon kosteutta. 

Suhteellinen kosteus - hankala käsite 

Ilman kosteus mitataan suhteellisena kosteutena (%RH). Se ilmaisee kuinka paljon ilmassa on vettä tietyssä 
lämpötilassa. Kun suhteellinen kosteus on 100 % RH, ilma on kylläistä, ilmassa on huurua ja kosteus tiivistyy 
pieninä vesipisaroina. Mutta jo 60 % RH suhteellisessa kosteudessa teräs alkaa ruostua. 70 % RH:ssa on 
olemassa homehtumisvaara. Peukalosääntönä pidetään, että 50 % RH on hyvä ilmasto useimmille 
materiaaleille. Mutta Pohjolassa suhteellinen kosteus on aniharvoin 50 % RH. Useimmissa paikoissa vuoden 
keskiarvo on noin 80 % RH. Korkealta suhteelliselta kosteudelta ei välty edes Pohjolan kylmässä ilmastossa. Se 
voi lisäksi olla yhtä korkea kesällä ja talvella. Ja juuri suhteellinen ilmankosteus ratkaisee. 

Miten home ja hajut poistetaan tehokkaasti ryömintätilalla 
varustetuista taloista?  
Kun lämmin ulkoilma virtaa talon alla olevaan ryömintätilaan (D), se jäähtyy viileässä ympäristössä, jolloin 
suhteellinen kosteus kasvaa ja siten myös homehtumis- ja hajuriski. Homehtuminen voidaan estää 
kuivaamalla ilma niin, että suhteellinen kosteus pysyy alle 70 %:ssa. 

 

 

Kuivain (A) imee ryömintätilan 
ilmaa. Kuiva ilma (B) jaetaan 
niin, että ryömintätila pysyy 
kuivana. Samalla kun kuivain 
kuivaa ilmaa, se poistaa kaiken 
kosteuden (C) ryömintätilasta 
ympäristöön. 
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Kuivaimen CTR 500TT kuvaus  

Toiminta 
Ryömintätilassa tarvitaan jatkuvasti kuivaa ilmaa tuottava kuivain homehtumisen estämiseksi. Tähän 
tarkoitukseen soveltuu pyörivä kuivain Corroventa CTR 500TT. Kuivaimen toiminta perustuu jatkuvaan 
regenerointiprosessiin. Kuivaimen toiminta ei ole riippuvainen ilman lämpötilasta. Se kuivaa tehokkaasti myös 
alle 0-asteista ilmaa. Kuivausaine on piigeeliä, joka voidaan regeneroida käytännössä rajattomasti. 

Piigeeli on kide, joka voi sitoa erittäin paljon kosteutta, jopa 40 % omasta painostaan. Piigeelejä on monia 
erilaisia erilaisiin käyttökohteisiin. Kiteen sisällä on paljon mikroskooppisen pieniä huokosia. Tämän ansiosta 
kiteen sisäinen pinta-ala on erittäin suuri. Yhdessä grammassa piigeeliä kosteutta sitova ala on 500 - 700 m2.  

CTR 500TT -kuivaimen kuivausaineen adsorptioala on n. 600 000 m2. Kuivain kuivaa ilmaa 
adsorptioperiaatteen mukaan.  

 

Adsorptioroottori 
Roottorissa on aksiaalisuuntaiset ilmakanavat ja se koostuu keraamiseen rakenteeseen sidotusta tehokkaasti 
kosteutta imevästä kuivausaineesta. Kuivausaine ei ole vesiliukoista eikä se siten voi huuhtoutua pois eikä 
kulkeutua pois ilmavirtojen mukana. 

Roottorin aksiaalisuuntaiset ilmakanavat tuottavat laminaarisen virtauksen olemattomalla painehäviöllä.  

 

Kuivausprosessi  
Kuivausaine on asennettu roottoriin (6). Kuivattavaa ilma imetään tuloaukon (3) kautta puhaltimen (10) avulla. 
Ilma kulkee ensin suodattimen ja sitten kuivausroottorin läpi. Lopuksi kuiva ilma virtaa kuivailmalähdön (4) 
kautta kuivattavaan tilaan. Roottoria pyöritetään käyttömoottorilla (7) ja käyttöhihnalla (8). Roottorin 
adsorboima kosteus poistetaan lämmittämällä pieni määrä ilmaa lämmittimellä (15), minkä jälkeen ilma virtaa 
pienen roottoriosan läpi, joka näin regeneroidaan. Märkä ilma poistetaan poistoputken (17) kautta 
ympäristöön. 
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Ulkoinen rakenne 
Corroventan adsorptiokuivain CTR 500TT on suunniteltu erityisesti ryömintätiloihin, joissa kestävyyttä, 
toimintavarmuutta ja käyttöikää koskevat vaatimukset ovat erityisen tiukat. Siksi se on sekä ulkoisesti että 
sisäisesti erittäin kestävää tekoa, katso etusivu. 

CTR 500TT on valmistettu paksusta teräspellistä, joka on jauhemaalattu sekä sisä- että ulkopuolelta. Kannessa 
on kätevä kahva. Kuivaimen etusivulla on:  

– 5 metrin öljyn- ja säänkestävä kaapeli, jossa on maadoitettu pistotulppa, jolla laite kytketään maadoitettuun 
pistorasiaan 220 V, 1-vaihe, 50 Hz  

– Hygrostaattiliitäntä, joka sopii Corroventan omaan ohjauspaneeliin.  

– Käyttötuntimittari, joka laskee tunnit, jolloin kuivain on päällekytkettynä.  

– Tulo prosessi-ilmalle ts. kuivattavalle ilmalle  

– Suodatinluukku. Suodattimen vaihdon yhteydessä avataan luukussa oleva pikalukko, jolloin suodatin on 
helppo vaihtaa. Suodattimen edessä on tyyppikilpi, jossa on kuivaimen sarjanumero.  

– Märkäilmalähtö 

Kuivaimen takasivulla on kaksi Ø100 mm lähtöä ja kolme Ø50 mm lähtöä kuivalle ilmalle. Liittimet on 
valmistettu 2 mm teräspellistä ja ne on sovitettu vakiokokoiselle kierresaumaputkelle, muoviputkelle ja 
kierreletkulle. 

CTR 500TT -kuivaimessa on neljä joustavaa kumijalkaa. 

 

Sisäinen rakenne 
Sähkölaitteet on asennettu kytkentärasiaan, joka on kiinnitetty ”kuivauspakettiin pikaliittimellä. Kuivauspaketti 
sisältää roottorin (6), käyttömoottorin (7), käyttöhihnan (8), lämmittimen (15) ja suojukset (12, 13) ts. kaikki 
kuivaimen sisäosat puhallinta (3) lukuun ottamatta.  

Alla on kuvattu tarkemmin kuvissa näkyvät osat. 

(5) Joustavasti kiinnitetty, ulosvedettävä "kuivauspaketti" 

(6) Kuivausroottori sis. napa, kuulalaakerit, puolat ja harja 

(7) Käyttömoottori sis. käyttöhihnan hammaspyörä 

(8) Hammastettu käyttöhihna 

(9) Roottoritiiviste, joka ohjaa ilman roottorin läpi 

(10) Puhallin. Puhaltimen ja tuloilmaliitännän (3) välillä on säleikkö ja suodatin 

(12) Lämpösuojus, joka kerää osan tuloilmasta roottorin regenerointia varten 

(13) Märkäilman ohjain 
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(15) Lämmityselementti 

(20) Roottorin kiinnike, joka kiinnittää roottorin kuivauspakettiin. Roottorin akseli on kiinnitetty roottorin 
kiinnikkeen keskelle 

(21) Taivutettu pelti ilmavirtojen ohjaamiseksi ja siten virtaushävikkien vähentämiseksi 

 

 

Ohjauspaneeli 
Lisävalvontaa varten kuivain on varustettu ohjauspaneelilla, joka voidaan sijoittaa sopivaan paikkaan 
talossa, katso etusivu.  
 

Siinä palaa vihreä valo, kun suhteellinen kosteus ei ole liian korkea (ts. 
homehtumisriskiä ei ole). 

Punainen valo syttyy, jos kosteuspitoisuus ylittää homehtumisen kannalta 
kriittisen rajan, koska kuivain ei toimi tai ryömintätilan kosteuskuorma on 
liian suuri. 

Vihreä valo palaa niin kauan kuin ryömintätilan ilmanvaihto toimii. Valo 
sammuu, jos ilmanvaihto ei toimi sen vuoksi, että puhallin ei saa virtaa. 
Puhaltimen toiminta on tarkastettava kuivaimen lähdöstä tai 
märkäilmaletkun päästä.  
 
Ilmanvaihdon on aina oltava päällä.  
Toimintahäiriön yhteydessä syttyy punainen varoitusvalo. 
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Asennus 
CTR 500 TT on täydellinen kytkentävalmis laite. Kaikki tarvittavat komponentit on integroitu ja valmiiksi 
sisäisesti kytketty.  
Noudata paikallisia sähköasennuksia koskevia normeja, asetuksia ja määräyksiä.  

Kuivausjärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen sisältyy mm:  

– kuivaimen sijoitus ja kytkentä  

– kanaviston asennus  

– oikeiden ilmamäärien jako  
– hygrostaatin sijoitus ja kytkentä. Nämä on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.   

 

Kuivaimen CTR 500TT sijoittaminen 
Kuivain sijoitetaan ryömintätilaan niin, että seuraavat vaatimukset ja toiveet täyttyvät:  

– kuivan ilman tehokas jako mahdollisimman yksinkertaisella kanavistolla  

– helppo kanavien asennus kuivan ilman jakoa ja märän ilman poistoa varten  

– helppo sähkökytkentä  

– tila ja saatavuus suodattimen helppoa vaihtoa varten  
 
Kuivain asennetaan kuivattavaan tilaan. Se asennetaan mieluiten seinän läheisyyteen tai 
kannakkeelle/hyllylle, jotta suodatin on helppo vaihtaa. 

 

Kanavisto 
Tuloilma voidaan ottaa kanaviston kautta tai vapaasti ympäristöstä. Kuiva ilma tulee siirtää kanavalla. Märkä 
ilma tulee siirtää kanavalla, jotta kostea ilma siirtyy kuivatun tilan ulkopuolelle. Käytä aina Corroventan 
asennussarjaa parhaan toiminnan varmistamiseksi. 

 

Märkä ilma 
Joissakin tapauksissa märkäilmaletkuun voi tiivistyä kosteutta. Tämän välttämiseksi letku pitää asentaa 
laskevaksi. Jos tämä ei onnistu laitteelta lähtien, letkun alimpaan osaan pitää porata tyhjennysreikä, jotta vesi 
ei valu kuivaimeen. Kondensoitumiseksi välttämiseksi tulee käyttää asennussarjan eristettyjä äänieristettyjä 
letkuja. 

 

Muistettavaa 
Märkäilmaletkua ei saa korvata pienemmällä letkulla. Jos näin tehdään, laitteen toiminta heikkenee ja kuivain 
saattaa ylikuumentua. 
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Ohjauspaneelin (hygrostaattiosan) kytkentä 
Hygrostaatti asennetaan ryömintätilaan paikkaan, jonka olosuhteet 
arvioidaan sopiviksi tai erityisen kriittisiksi. Sitä ei saa asentaa paikkaan, 
jossa se altistuu kuivatulle ilmalle. Sitä ei saa myöskään asentaa 
lämmön- tai kylmälähteen läheisyyteen eikä paikkaan, jossa se on 
alttiina auringonpaisteelle. Kosteusanturi irrotetaan 
kuljetussuojauksesta ja ripustetaan kaapelinsa varaan.   
 

Ohjauspaneelin (näyttökotelon) kytkentä 
Näyttökotelo sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa sitä on helppo 
valvoa. Tarpeettoman kaapeloinnin välttämiseksi se tulisi asentaa 
mahdollisimman lähelle kuivainta/hygrostaattia.   

 

Käyttö ja hoito 
 
Käynnistys  
 
Tarkasta laite vastaanoton yhteydessä.  
Raportoi heti virheet tai kuljetuksessa vaurioituneet osat.  

1. Tarkasta, että suodatin on puhdas  
2. Tarkasta, ettei kanavistossa ole tukoksia  
3. Kytke kuivain maadoitettuun 230V pistorasiaan. Käytä vikavirtasuojaa.  
4. Pyöriikö roottori? Katso kuivailmalähdön läpi.  
5. Tarkasta märkäilman lämpötila (märkäilma on huomattavasti lämpimämpää kuin tuloilma kuivauksen 
yhteydessä).  
6. Tarkkaile kuivaimen toimintaa. Kirjaa huoltopöytäkirjaan. 

 

Kunnossapito ja huolto 
Suodatin pitää tarkastaa ja vaihtaa säännöllisesti, vähintään 
kerran (1) vuodessa. Jos ilma on erittäin likaista, suodatin 
pitää vaihtaa useammin.  

Avaa suodatinluukku, poista vanha suodatin ja asenna uusi.   

 

Ylikuumeneminen 
Jos suodatin on erittäin likainen tai puhallin on rikki, kuivain 
pysähtyy ylikuumenemisen vuoksi ja ohjauspaneelin 
punainen “toimintahäiriö” varoitusvalo syttyy.  

Anna laitteen jäähtyä ja irrota sitten pistotulppa 
pistorasiasta. Jos laite on pysähtynyt suodattimen likaantumisen vuoksi, se käynnistyy suodattimen vaihdon 
jälkeen heti kun pistotulppa työnnetään pistorasiaan.  

Ellei kuivain käynnisty tai jos se pysähtyy uudelleen viallisen puhaltimen vuoksi, ota yhteyttä asentajaan. 
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Käyttö- ja huoltopöytäkirja 
Kirjaa suodattimen vaihdot alla olevan taulukkoon. Merkitse käyttötuntimittarin lukema. Kirjoita ”huomautus” 
sarakkeeseen mahdolliset suodattimenvaihdon tai muun tarkastuksen yhteydessä suoritetut toimenpiteet. 

 

 
Ohjauspaneelin asennus 
 
OHJAUSPANEELI KOOSTUU SEURAAVISTA:  

- näyttökotelo, joka asennetaan apukeittiöön, vaatehuoneeseen tms.  
- hygrostaattiosa kytkentärasioineen, joka asennetaan ryömintätilaan. 

ASENNUS:  
HUOM! Varmista, että kuivain on jännitteetön! 

1. Irrota näyttökotelon kansi.  

2. Irrota kaapelin 6 liitäntää ja vedä ne varovasti ulos näyttökotelosta.  

3. Poraa reikä lattian läpi ryömintätilaan.  

4. Kiinnitä hygrostaattikosketin kuivaimeen.  

5. Asenna hygrostaattiosa kytkentärasioineen.  

6. Vedä kohdassa 2 irrotettu kaapeli lattiaan poratun reiän läpi.  

7. Kiinnitä näyttökotelo sopivalle paikalle mukana toimitetuilla ruuveilla (4 kpl).  

8. Kytke kohdassa 2 irrotetun kaapelin 6 liitintä. Kytke liittimet vastaavan värisiin liittimiin liitinrimassa.  

9. Kirjoita 1. sivun tekniseen kuvaukseen asentaneen toimiston nimi sekä yhteyshenkilön nimi ja numero, johon 
asiakkaasi voi ottaa yhteyttä, jos jotain tapahtuu.  

HUOM! Hygrostaattiosaa kytkentärasioineen ei saa avata! 
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Tekniset tiedot 
 

Kuivailmamäärä 500 m3/h 
Märkäilmamäärä 60-80 m3/h 
Korkeus x leveys x pituus 360 x 385 x 325 mm 
Paino 21 kg 
Liitäntäteho 1780 W 
“Todellinen teho” Approx. 1500 W 
Jännite 220 V/50 Hz 
Märkäilmalähtö Ø 76 mm 
Tuloilma 2 x Ø125 mm 
Kuivailmalähtö 2 x Ø100 + 3 x Ø50 mm 
Ylikuumenemissuoja, asetus 80 °C 
Ylikuumenemissuoja (varotermostaatti 1), asetus 80 °C 
Ylikuumenemissuoja (varotermostaatti 2), asetus 130 °C 
Kuivausteho olosuhteissa:  

20°C, 60% RH 32 l/ vrk 
10°C, 60% RH 22 l/ vrk 
5°C, 60% RH 19 l/ vrk 

 

Tuloilma. Liitäntöjen ulkohalkaisijat ovat 2 x Ø 125 mm, johon sopivat vakiomittaiset kierresaumaputket ja 
kierreletkut.  

Kuivailmalähtö. Liitäntöjen ulkohalkaisijat ovat 2 x Ø 100 mm, johon sopivat vakiomittaiset kierresaumaputket 
ja kierreletkut sekä 3 x Ø 50 mm, johon sopivat vakiomittaiset muoviputket ja kierreletkut.  

Märkäilmalähtö. Liitännän ulkohalkaisija on Ø 76 mm. 
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