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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

VÄLJ RÄTT TYP AV AVFUKTARE
Diagrammet visar vilken typ av avfuktare som fungerar 
bäst i olika klimat. 
 
Kylavfuktare - överlägsen teknik i det blå området. 
Fungerar inte i det röda.
Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik i det röda 
området. Fungerar även i det gula och blå.
Adsorptionsavfuktare med kondensor  
– fungerar i det streckade området
Övergångszon
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VID SNABBA OCH EFFEKTIVA 
INSATSER BLIR ÄVEN STORA 
VATTENSKADOR LITE MINDRE.

Produkterna finns tillgängliga i ett 
flertal depåer runt om i Europa för  
leverans inom några timmar. Det gäller 
all vår utrustning - allt från små kyl-
avfuktare till stora adsorptionsavfuk-
tare för industribruk, som behandlar 
10 000 m3 luft per timma. Det spelar 
med andra ord ingen roll vad du be-
höver rädda undan vattenskador eller 
vilka byggnader du behöver torka – vi 
har utrustningen, och vi kan leverera 
den direkt till platsen där den behövs.

 Hög servicenivå med  
snabba och effektiva  
leveransalternativ.

 Välutbildad och kunnig 
personal. Kundservice och 
teknisk support  
– vi tillgodoser dina behov.

 Högklassig och fräsch  
utrustning, korrekt  
underhållen och servad.

Vid en jourskada krävs snabba insatser för att komma igång med torkprocessen så tidigt 
som möjligt. Vår hyrmaskinpark är en av Europas största. Om du behöver få utrustning på 
plats under perioder med hög efterfrågan, är det bästa alternativet oftast att hyra av oss.  
För närvarande ingår omkring 10000 maskiner i Corroventas hyrmaskinpark. 

Tack vare snabb leverans kan våra kunder agera på 
plats och med minimal tidsspillan vid vattenskador 
eller andra nödsituationer. 
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ETT FÖRTROENDEFULLT 
PARTNERSKAP KOMBINERAT 
MED EN HÖG SERVICENIVÅ.

Ett samarbetsavtal med 
Corroventa möjliggör många 
flexibla samarbetslösningar. 
Våra fyra affärsmodeller är 
utvecklade för att underlätta 
bästa möjliga lösningar för 
våra samarbetspartners.

Tillsammans tar vi fram en affärs-
modell utifrån dina behov. Produkterna 
finns tillgängliga i ett flertal depåer 
runt om i Europa för leverans inom 
några timmar.  

FYRA AFFÄRSMODELLER
Du kan välja mellan, eller kombinera, 
affärsmodellerna nedan.

   Köpa utrustningen med sedvanliga 
garantier och service- och support-
avtal.

   Korttidsförhyrning, till exempel för 
att få tillgång till extra maskiner 
under perioder med hög belastning.

   Maskinpool. Kunden behåller ma-
skinerna under en lägre tid, vilket 
underlättar arbetet för båda parter 
och minskar transportbehovet.

   Leasing.

Vår hyrmaskinpark är en av Europas största. Om du  
behöver extra maskiner under perioder med hög 
belastning, är våra hyrmaskiner en perfekt lösning. 
För närvarande ingår omkring 10000 maskiner 
i Corroventas hyrmaskinpark. Produkterna finns 
tillgängliga i ett flertal depåer runt om i Europa för 
leverans inom några timmar. 



5www.corroventa.se

SERVICE ÖVER HELA EUROPA

MED KUNSKAP I SORTIMENTET  
- SEMINARIER & UTBILDNINGAR

Med rätt kunskap åstadkom-
mer man ett bättre resultat 
med mindre resurser och på 
kortare tid. Så enkelt är det. 

Vi delar mer än gärna med oss av vår 
kunskap till våra samarbetspartners 
genom support och expertråd. Vi har 
även olika seminarier och utbildningar 
inplanerade under året men skräddarsyr 
gärna en utbildning efter era behov.

Samtidigt tar vi gärna del av 
dina erfarenheter och de problem-
ställningar du har ställts inför ute 
på fältet. En verklighetsanpassad 
produktutveckling är viktig för att vi 

ska kunna erbjuda riktigt effektiva och 
användarvänliga produkter. Det tjänar 
både vi och du på, långsiktigt.

VÅRA SEMINARIER
  Torkning av vattenskador i bygg-

nader av olika konstruktion och 
byggda i olika material.

  Skador till följd av hög luftfuktighet 
samt avfuktarinstallation i kryp-
grunder.

  Radonmätning och åtgärder mot 
markradon och radon från lättbe-
tong.

  Avfuktning av vindsutrymmen med 
behovsstyrd ventilation.

På våra seminarier genomförs praktiska tester av olika 
torktekniker. I våra egna byggnadslaboratorier förenar 
vi teori och praktik – vi torkar vattenskador  
i olika strukturer och mäter och  
utvärderar torkningsresultaten.

Corroventas produkter är av avgörande betydelse 
för konsekvenserna av exempelvis en översvämning 
– det står stora värden på spel. 

Både samarbetspartners och fastighetsägare måste kunna lita 
på att våra produkter gör sitt jobb och att vår serviceorganisation 
är lika pålitlig.

Samtliga Corroventas kontor runt Europa har kunnig personal 
för att kunna göra snabb service på våra maskiner. Utgångsläget 
är enkelt – vi finns alltid till hands. Vår tekniska support är till-
gänglig dygnet runt och lånemaskiner finns självklart tillgängliga 
medan ett fel åtgärdas.

Huvudkontor SäljkontorDotterbolag
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Produktnamn K3 ES HP K3 K3 B K3 HP K5 ES HP PX K5 PX

Energy Saving (ES-modell) • – – – • –

Kompatibel med SuperVision® • – – – • –

Silent mode • – – – • –

Digital styrning • – – – • –

Kraftig fläkt • – – • • –

Extra värmare – – – – • •

Behållare – – • – • •

Pump • • – • • •

Stosar • – – • • –

Draghandtag och hjul – – • – • •

Luftmängd, m3/h 300  300 300 300 500 500

Maxkapacitet, l/dygn 30  30 30 30 45 45

Kapacitet 30°C, 80% RF, l/dygn 24  24 24 24 36 36

Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn 12  12 12 12 18 18

Driftsintervall, RF% 30–100  30–100 30–100 30–100 30–100 30–100

Driftsintervall, °C +9 till +38  +9 till +35 +9 till +35 +9 till +35 +3 till +38 +9 till +35

Ljudnivå dB (A) (3 m högfart) 48  48 48 48 49 49

Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart) 44  44 44 44 46 46

Anslutningseffekt, W 550  550 550 550 700 700

Anslutningseffekt med extra värmare, W –  – – – 2 000 2 000

Verklig förbrukning vid 20 °C, 60 % RH, W 420  420 420 420 550 550

Märkeffekt, extra värmare, W – – – – 1 300 1 300

Köldmedium R410A R410A  R410A R410A R410A R410A

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Vikt, kg 21 19 29 21 39,5 38

Storlek (L x B x H), mm 430 x 295 x 470 380 x 295 x 470 500 x 445 x 6501) 430 x 295 x 470 520 x 445 x 7101) 520 x 445 x 7101)

KYLAVFUKTARE FÖR  
PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

1) Storlek inkl. kärra     

TEKNISKA DATA

Kylavfuktarna K3 ES HP och K5 ES HP PX kan samarbeta med alla andra  
ES-maskiner och är förberedda för att övervakas på distans med SuperVision®.
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Produktnamn KT 1000 KNUT K1 K2

Energy Saving (ES-modell) – – –

Kompatibel med SuperVision® – – –

Silent mode – – –

Digital styrning – • –

Kraftig fläkt – – –

Extra värmare – – •

Behållare – – •

Pump • • •

Stosar – – –

Draghandtag och hjul • – •

Luftmängd, m3/h 300 300 550

Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn 7 10 14

Driftsintervall, °C +10 till +35 +7 till +40 +3 till +30

Ljudnivå dB (A) (3 m högfart) 492) 552) 452)

Anslutningseffekt, W 640 450 600

Anslutningseffekt med extra värmare, W – – 2 100

Märkeffekt, extra värmare, W – – 1 500

Köldmedium R134a R134a R410A

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Vikt, kg 33 25 43

Storlek (L x B x H), mm 395 x 420 x 9701) 300 x 325 x 590 530 x 420 x 1 1001)

1) Storlek inkl. kärra      
2) Installationsberoende

Vid en jourskada krävs snabba insatser för att komma igång med 
torkprocessen så tidigt som möjligt. Kylavfuktare är ofta en bra 
lösning eftersom de inte kräver någon omfattande installation.  
De arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. Corroventas 
kylavfuktare finns i både analogt och digitalt utförande. De är  
robusta, användarvänliga, läckagefria och har en lång livslängd. 

STAPLINGSBARA – maskinerna är byggda för att kunna staplas  
på varandra. Den kompakta konstruktionen gör det möjligt att  
transportera flera maskiner på samma pall eller i en enda servicebil  
– enkelt och effektivt.

TEKNISKA DATA
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Produktnamn A2 A2 ES A4 A4 ES A4 ESX

Energy Saving (ES-modell) – • – • •

Kompatibel med SuperVision® – • – • •

Silent mode – • – • •

Digital styrning – • – • •

Extra värmare – – – – •

Draghandtag och hjul – – – – –

Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn 16/122) 17 25/172) 27 27

ΔX, g/kg – 5 – 5 5

Torrluftsmängd, m3/h 220/1702) 220 330/2102) 350 350

Kylluftflöde, m3/h – – – – –

Totalt luftmängd, m3/h – – – – –

Anslutningar för torrluft, mm 2 x ø 50 + 1 x ø 100 2 x ø 50 + 1 x ø 100 2 x ø 50 + 2 x ø 100 2 x ø 50 + 2 x ø 100 2 x ø 50 + 2 x ø 100 

Anslutningar för fuktig luft, mm 1 x ø 80 1 x ø 80 1 x ø 80 1 x ø 80 1 x ø 80

Ljudnivå (3 m), dB(A) 50 till 554) 44 till 544) 50 till 554) 44 till 544) 44 till 544)

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt, W 1 250 1 200 1 550 1 500 1 500

Anslutningseffekt med extra värmare, W  – – – – 2 000

Verklig förbrukning vid 20 °C, 60 % RH, W  1 200/9002) 1 1503) 1 500/1 1002) 1 5003) 1 5003)

Vikt, kg 16 16 18 18 18

Storlek (L x B x H), mm 415 x 295 x 430 415 x 295 x 430 475 x 295 x 430 475 x 295 x 430 475 x 295 x 430

1) Storlek inkl. kärra      
2) Högt/lågt varvtal      
3) Driftläge maximum      
4) Beroende på installation och valt driftläge.

ADSORPTIONSAVFUKTARE  
MED HÖG KAPACITET. 

TEKNISKA DATA

Adsorptionsavfuktare A2 ES, A4 ES och A4 ES X kan samarbeta med alla andra 
ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.
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Produktnamn CTR 150XT CTR 300XT CTR 500XT CTR 1000LKV

Energy Saving (ES-modell) – – – –

Kompatibel med SuperVision® – – – –

Silent mode – – – –

Digital styrning – – – –

Extra värmare – – – –

Draghandtag och hjul – – – •

Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn 12 22 38 20

ΔX, g/kg – – – –

Torrluftsmängd, m3/h 125 300 500 450

Kylluftflöde, m3/h – – – 550

Totalt luftmängd, m3/h – – – 1 000

Anslutningar för torrluft, mm 2 x ø 50  2 x ø 50 + 1 x ø 100 3 x ø 50 + 2 x ø 100 2 x ø 100

Anslutningar för fuktig luft, mm 1 x ø 50 1 x ø 75 1 x ø 75 –

Ljudnivå (3 m), dB(A) 55 56 62 66

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt, W 875 1 215 1 780 1 780

Anslutningseffekt med extra värmare, W – – – –

Verklig förbrukning vid 20 °C, 60 % RH, W 800 1 000 1 500 1 700

Vikt, kg 11 16 21 47

Storlek (L x B x H), mm 360 x 280 x 330 420 x 325 x 360 480 x 385 x 400 480 x 550 x 9301)

1) Storlek inkl. kärra     

I ouppvärmda miljöer eller när vatten trängt djupt in i konstruktionen  
är torkning med adsorptionsavfuktare den idealiska lösningen.  
Corroventas adsorptionsavfuktare finns i både analogt och digitalt 
utförande men med flera saker gemensamt; de är kraftfulla och 
robusta, kompakta och användarvänliga och de har en lång livslängd. 
Byggda för proffs, helt enkelt.

ADSORPTIONSAVFUKTARE 
CTR LKV 1000XT är idealisk 
både för insatser i nödlägen 
och för avfuktning, eftersom 
den producerar vatten och 
värme och kan användas i 
ouppvärmd miljö.

Maskinen pumpar auto-
matiskt ut kondensvattnet, 
med en maximal pumphöjd 
på fyra meter. Den avfuktar 
även vid låga temperaturer 
och tillför rummet 3 kW 
värmeeffekt under drift, 
trots att effektförbrukningen 
är endast 1,7 kW. CTR LKV 
1000XT har en kapacitet på 
20 l/dygn.
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CTR LKV 1000XT  
avfuktar inom ett 
brett temperatur- och 
fuktområde. Ju rödare 
färgton i diagrammet 
desto effektivare 
avfuktning.

TEKNISKA DATA
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HÖGEFFEKTIVA MOBILA  
ADSORPTIONSAVFUKTARE FÖR 
STORA OCH KRÄVANDE JOBB.

A50 TD2, A50 TD och CTR 10000 är idealiska för såväl  
avfuktning av stora nybyggen som avfuktning i samband  
med renoveringar eller efter akutsituationer som brand  
eller översvämning.

A50 TD2 ger upp till 4300 m3 torrluft per timma och är försedd med extra värmare. 
Den är mycket användarvänlig och innehåller all utrustning som är nödvändig för 
stora torkningsarbeten. Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus.

AVFUKTARE A50 TD2
  Idealisk för stora, krävande tork-

ningsjobb samt byggavfuktning.
  Kan lyftas med truck eller kran.
  Enkel uppstart, manövrering och 

övervakning. Styrs och sköts via 
touchpanel.

  Energieffektiv: Återvinner 85% 
av värmen, tack vare patenterad 
teknik.

  Hög kapacitet – upp till 450 l/dygn.
  För att transportera maskinen  

fordras B-körkort.

Produktnamn A50 TD

Anslutning 3-fas avfuktare 400 V / 32 A

Anslutning 3-fas extra värmare  400 V / 32 A

Anslutningseffekt, W 17,5 kW

Anslutningseffekt med extra värmare  12,0 kW

Maximalt luftflöde 4 000 m3/h

Kapacitet (20°C, 80% RF) 400 l/dag

Storlek (L x B x H) 410 x 200 x 190 cm

Vikt 1 000 kg

 

Produktnamn A50 TD2

Anslutning 3-fas avfuktare 400 V / 32 A

Anslutning 3-fas extra värmare  400 V / 32 A

Anslutningseffekt, W 17,5 kW

Anslutningseffekt med extra värmare  12,0 kW

Maximalt luftflöde 4300 m3/h

Kapacitet (20°C, 80% RF) 450 l/dygn

Storlek (L x B x H) 410 x 200 x 190 cm

Vikt 1 090 kg

TEKNISKA DATA

TORKTEKNIK

A50 TD2 återvinner 85 % av värmet med hjälp av patenterade 
tekniska lösningar. Maskinen kan placeras både inomhus och 
utomhus.
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Produktnamn  CTR 10000

Anslutningsspänning 3 x 400 V 63 A

Anslutningseffekt, W 36,2 kW

Torrluft – 1 fläkt  5 000 m3/h 2,2 kW

Torrluft – 2 fläktar 10 000 m3/h 4,4 kW

Regenereringsluftflöde 1 800 m3/h 0,75 kW

Regenereringseffekt – en värmare  15,5 kW

Regenereringseffekt – två värmare 31,0 kW

Kapacitet +20°C, 80% RF 875 l/dygn

Vikt 1 080 kg

Vikt med släpvagn 1 560 kg

Storlek (L x B x H) 300 x 170 x 180 cm

Storlek inkl. släpvagn (L x B x H) 485 x 233 x 220 cm

TEKNISKA DATA
På sin släpvagn är adsorptionsavfuktare CTR 10000 alltid redo för snabb insats 
där katastrofen varit framme.

  Idealisk för stora, krävande tork-
ningsjobb samt byggavfuktning.

  10 000 m3/h torrluft, kapacitet 875 
l/dygn. 

  Avfuktaren kan lyftas med truck 
eller kran.

Stora kostnader kan sparas om man i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt kommer igång med en 
torkprocess. Adsorptionsavfuktare CTR 10000 lämpar sig mycket bra för större nybyggen eller stora 
vattenskador. På en trailer är den alltid redo att snabbt sättas in.
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TURBINER UTVECKLADE  
SPECIELLT FÖR TORKNING AV 
SKIKTADE KONSTRUKTIONER.

Våra turbiner är utvecklade för torkning av skiktade konstruktioner, särskilt för 
bebodda utrymmen där det krävs låg ljudnivå. I de nya ES-modellerna kombineras 
avancerad styrning med användarvänlighet, samtidigt som de är kompakta,  
stapelbara och ergonomiska.

Produktnamn T2 T2 ES T4 ES CTR T100XT T 150XT T 200S

Energy Saving (ES-modell) – • • – – –

Kompatibel med SuperVision® – • • – – –

Digital styrning – • • – – –

Draghandtag och hjul – – – – – •

Corromatic flödesmätare  – – – • • •

Luftmängd, upp till, m3/h 180 1) 180 300 80 80 210

Max. tryck, mbar 260 1) 260 260 200 200 310

Ljudnivå (3 m), dB(A) 48 48 48 45  45  54

Anslutningseffekt, W  1 100 1 100 1 800 400 400 1 100

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 240 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz

Vikt, kg 15 14 17,5 22 22 43

Storlek (L x B x H), mm 430 x 295 x 430 370 x 295 x 430 430 x 295 x 430 520 x 350 x 410 520 x 350 x 410 520 x 650 x 1 060 2)

1) Steglöst inställbart 
2) Storlek inkl. kärra 

TEKNISKA DATA

E

F
1B

C D
ERGONOMISK DESIGN 
1 Greppvänligt handtag och liten bredd för att kunna bäras nära kroppen 
och därmed minska belastningen på ryggen.

B Inga kabelhärvor att snubbla över – linda kabeln runt handtaget och fäst 
den på höljesplåten med magneten.

C Tydlig och lättavläst kontrollpanel med användarvänligt gränssnitt. 

D Runda, mjuka PUR-gummihörn som inte skaver mot benen när du bär 
maskinen.  

E Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte 
riskerar att få släpmärken på golvet.

F Maskinerna är utformade så att de kan staplas på varandra. Den 
kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då 
många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.
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VATTENAVSKILJARE WS4 ES
WS4 ES ingår i ES-serien och har 
en kapacitet på 25 l/min. Den kan 
samarbeta med samtliga turbiner, 
men sammankopplad med våra 
ES-turbiner får man unika extra-
funktioner.

FLEXIFILTER HEPA H13
En kompakt och lätt filterenhet 
för rening av stora mängder luft 
där upp till 6 turbinenheter kan 
anslutas. 

Flexifilter HEPA H13 kan kombine-
ras med alla Corroventas turbin- 
och kombimodeller vid sugtorkning. 
Kan användas tillsammans med 
högtrycksfläkt HP2000XT för 
rening av stora mängder luft vid 
sanering och byggjobb.

  HEPA H13-klassat
  Avskiljningsgrad överstiger 

99,95% upp till 1 080 m3/h
  Kolfilter för reducering av dålig 

lukt

VATTENAVSKILJARE OCH FILTER.

WS4 ES har en säker design som garanterar att 
inget vatten kommer in i den anslutna turbinen. 
Vattenavskiljaren har en 3-stegsfilterteknik som 
ger ren utloppsluft, vilket ökar turbinens livslängd. 

WS4 ES kan samarbeta med alla andra  
ES-maskiner och är förberedd för att  
övervakas på distans med SuperVision®.

Produktnamn WS4 ES

Anslutningseffekt, W 700 W

Max. pumphöjd 3,5 m

Kapacitet 25 l/min

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz

Vikt 20 kg

Storlek L x B x H (inkl. stosar) 446 x 293 x 487 mm

TEKNISKA DATA 

Produktnamn Flexifilter HEPA H13

Max. luftmängd HEPA H13, filtreringsgrad 99,95% 1080 m3/h

Max. luftmängd HEPA H12, filtreringsgrad 99,50% 1440 m3/h

Vikt 18 kg

Storlek (L x B x H) 360 x 500 x 535 mm

TEKNISKA DATA

Flexifilter HEPA H13 kan 
kombineras med alla 
Corroventas turbin- och 
kombimodeller vid sug-
torkning. Här syns  
enheten kombinerad  
med CTR T 150 XT.
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PATENTERADE KOMBI- 
MASKINER MED AVFUKTARE  
OCH TURBIN I SAMMA ENHET.

Avfuktare och turbin i samma enhet. Med vår serie kombimaskiner kan 
du enkelt byta mellan att sugtorka eller trycktorka en skiktad konstruktion. 
Installationen är enkel, snabb och mycket tillförlitlig.

Produktnamn CTR K100XT CTR K150XT

Corromatic flödesmätare  • •

Draghandtag och hjul • •

Kapacitet, area upp till 20 m2 * upp till 40 m2 *

Kapacitet +20°C, 40% RF 22 l/dygn** 35 l/dygn**

Torrluftsmängd 80 m3/h 150 m3/h

Tryck 200 mbar 260 mbar

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt, W 1 200 W 1 600 W

Ljudnivå (3 m) 43-47 dB 44-49 dB

Vikt 28 kg 49 kg

Storlek (L x B x H) 500 x 430 x 965 mm 550 x 470 x 930 mm

* Beroende på material 
** Beroende på installation

TEKNISKA DATA

Sugtorkning ska alltid användas som ett första steg 
vid torkning av flytande golv på betongplatta där 
vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen under 
det flytande golvet. 

Trycktorkning är en av de effektivaste och snabbaste 
metoderna på marknaden för att torka skiktade 
konstruktioner. 
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FLEXIBLA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA 
SLANGSYSTEM FÖR TRYCK- ELLER 
SUGTORKNING. 

SLANGSYSTEM C25
Slangarna är försedda med vinkelkopplingar 
eller T-kopplingar som pressas in i förborrade 
hål. En gummikoppling tätar mellan hålet 
och dysan. 

Slangsystem C25 installeras med 
kopplingar som ger snabb, enkel och tät 
installation.

SLANGSYSTEM C16
Montering av slangsystem C16 sker med  
10 uttag som ger snabb, enkel och tät 
installation.

Produktnamn SLANGSYSTEM C25 Slangsystem C16

Väska • •

Fördelningsdosa  1 st. (6x25) 1 st. (10x16)

Skarvkoppling vinkel  6 st. (ø 25) 10 st. (ø 16)

T-koppling  2 st. 2 st. (ø 16)

Dysa 12 st. –

Insticksslang – 12 st.

Slang 6 st. (4 m)* 1 st. (50 m)

Slangadapter (art.nr 10750) –  tillbehör / medföljer ej

* Inkl. koppling

TEKNISKA DATA

Slangsystem och slangkomponenter 
levereras i praktisk väska.
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Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en axialfläkt sker en snabbare tork-
process i väggar, golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och isolering används 
en radialfläkt. Våra lätta och robusta fläktar underlättar och påskyndar torkningen.

Produktnamn Axialfläkt AX3000 Radialfläkt HP 2000XT

Luftmängd 3000 m3/h 500/1 500 m3/h

Tillgängligt tryck – 900 Pa

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt, W 100 W 125/295 W

Vikt 13 kg 13 kg

Storlek (L x B x H) 295 x 450 x 620 mm 390 x 400 x 275 mm

Artikelnummer 04050 03050

TEKNISKA DATA

FLÄKTAR – LÄTTA  
MEN ROBUSTA.

Axialfläkt AX3000 har en rejäl konstruktion 
samtidigt som den låga vikten och det smidiga 
handtaget gör att den är enkel att bära med sig. 
Fläkten kan enkelt riktas så att luftströmmen 
blåser åt det håll man önskar. Stativet är stabilt 
och fläkten står stadigt på golvet.

AXIALFLÄKT AX3000
Genom att öka lufthastigheten i 
stora rumsvolymer med en axialfläkt 
samtidigt som avfuktare används 
kan torkning av väggar, tak och golv 
påskyndas. 

Axialfläkt AX3000 är trots sin låga 
vikt robust och tålig.

RADIALFLÄKT HP2000XT
HP2000XT är en robust radialfläkt för 
torkning av ytmaterial, uppreglade 
konstruktioner och isolering. Används 
för att distribuera torrluft till olika rum 
etc. 

Vi har alltid som målsättning att 
konstruera maskiner med så låg vikt 
som möjligt. Radialfläkt HP 2000XT 
väger endast 13 kg och den genom-
tänkta designen innebär dessutom att 
fläkten är stapelbar.

Produktens fötter är gjorda av 
PUR-gummi vilket gör att man inte 
riskerar att få släpmärken på golvet.

Radialfläkt HP 2000XT kan kombineras med 
flera av Corroventas avfuktare. Här ses den  
ansluten till adsorptionsavfuktare CTR 500 XT.
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För att påskynda torkningen, särskilt 
vintertid i ouppvärmda lokaler, är  
det ofta lämpligt att höja temperaturen  
i rummet. För detta ändamål finns 
värmare med olika effekt. Värmarna är 
kompakta och lätthanterliga. De har rör 
av rostfritt stål, bärhandtag, gummifötter 
och epoxilackerat hölje av aluzinkplåt.

 
VÄRMARE – KOMPAKTA  
OCH ANVÄNDARVÄNLIGA. 

Produktnamn KW2 KW5 KW9 KW15

Effekt, kW 2 5 9 15

Anslutningsspänning, V 230 400 400 400

Luftmängd, m3/h 150 400 700 1 400

TEKNISKA DATA 

YTTERLIGARE KYLAVFUKTARE I SORTIMENTET

Små kylavfuktare   Luftmängd Märkeffekt Vikt

KT 30   160 m3/h 660 W/h 18 kg

KT1175XT / KT 800*   280 m3/h 590 kW/h 32/41 kg

KT1150*   500 m3/h 640 kW/h 30 kg

 

Medelstora kylavfuktare   Luftmängd Märkeffekt Vikt

Serie KT1200*   400 m3/h 700 kW/h 48 kg

KT2000   950 m3/h 700 kW/h 58 kg

KT2500   700 m3/h 775 kW/h 43 kg

KT3000   850 m3/h 1 560 kW/h 49 kg

* Tekniska data kan variera beroende på typ och tillgänglighet.

TEKNISKA DATA
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PÅ VÅRA SEMINARIER GENOMFÖRS PRAKTISKA TESTER AV 
OLIKA TORKTEKNIKER. VI UTBILDAR GÄRNA DIG OCH DITT 
TEAM. BESÖK WWW.CORROVENTA.SE FÖR ATT LÄSA MER 
OCH ANMÄLA DIG TILL NÅGOT AV VÅRA SEMINARIER.

 Trycktorkning är en av de 
effektivaste och snabbaste 
metoderna på marknaden 
för att torka skiktade kon-
struktioner. Trycktorkning 
kan med fördel användas 

vid torkning av flytande golv 
på betongplatta där vattnet 
har läckt ner i fyllningen eller 
isoleringsmaterialet under 
det flytande golvet.

 Sugtorkning är en effektiv 
och enkel metod för torkning 
av skiktade konstruktioner. 
Sugtorkning ska alltid an-
vändas som ett första steg 

vid torkning av flytande golv 
på betongplatta där vatten 
har läckt ner i fyllningen 
eller isoleringen under det 
flytande golvet.

TRYCKTORKNING SUGTORKNING

Vid torkning av vatten- och fuktskador finns en rad olika torktekniker att 
tillgå. Varje skada är unik och lösningen på problemet är nästan aldrig 
densamma. Den beror bl.a. på hur skadan ser ut, om den är liten eller stor, 
vilken typ av material och byggkonstruktion som skall avfuktas samt inte 
minst vilka krav som ställs på torktid, ljudnivåer, energiförbrukning m.m.

OPTIMERAD TORKNING  
AV VATTENSKADOR.

Avfuktare och turbin trycktorkar ett skiktat golv och en uppreglad 
vägg samtidigt.

En turbin som sugtorkar en golvkonstruktion med vattenavskiljare och 
kombifilter.
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  Ett av de mest verk-
ningsfulla sätten att torka 
isolering i bjälklag eller andra 
uppreglade konstruktioner 
är att använda en lågtrycks-
fläkt i kombination med en 
avfuktare.

Denna kombination gör att 
man kan leda stora mängder 
torr luft genom den uppreg-
lade byggkonstruktionen och 
passar därför utmärkt till 
torkning av bjälklag, väggar, 
golv och övriga hålrum.

  En avfuktare placeras i 
det rum där vattenskadan 
inträffat. Avfuktaren blåser 
in torr luft i hela rummet, 
varvid samtliga ytor torkas.  

Detta är en bra första åtgärd 
innan ett mer djuptorkande 
system installeras.

 Att innesluta den fukt-
skadade konstruktionen 
i plast vid torkning av till 
exempel golv eller väggar  
är ett mycket effektivt sätt 
att påskynda torkningen  

och utnyttja avfuktarens 
kapacitet maximalt.  
På detta vis kan man torka 
en stor skada snabbare med 
mindre antal avfuktare.

BJÄLKLAGSTORKNING

RUMSAVFUKTNING

INPLASTNING 

Avfuktare och en lågtrycksfläkt torkar ett uppreglat golv.

En avfuktare blåser in torr luft i hela rummet.

Optimera torkresultatet genom grundlig inplastning.

Läs mer  
om våra olika  

torkmetoder på  
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. 

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vatten skador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar oss  
på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska 
och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas kunder 
tillgång till den största hyrparken i Europa. Vi har säljkontor och maskin depåer på 
flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.    

www.corroventa.se

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  www.corroventa.se


