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ENERGIEFFEKTIVA 
AVFUKTARE
MED UNIKA
FÖRDELAR
INTELLIGENTA OCH 
FLEXIBLA ES-FAMILJEN 
MED EXTRA MYCKET IQ
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ES-FAMILJEN ÄR DEN 
MEST INTELLIGENTA, 
FLEXIBLA, KOMPAKTA  
OCH ENERGISNÅLA  
PRODUKTLINJE  
VI HAR TAGIT FRAM.  
SAMTIDIGT ÄR DEN 
KRAFTFULLARE  
ÄN NÅGON ANNAN  
SERIE TIDIGARE. 
DET ÄR INNOVATION 
OCH KVALITET IN  
I MINSTA DETALJ.”
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”ES STÅR FÖR ENERGY SAVING, OCH ENERGIEFFEKTIVITET  
HAR VARIT MÅLET GENOM HELA PRODUKTUTVECKLINGEN.  
INTE BARA NÄR DET GÄLLER DRIFTEN, UTAN I ALLA FASER,  
ÄVEN I LOGISTIKEN OCH INTERAKTIONEN MED ANVÄNDAREN.”
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ES – EN ENERGISNÅL PRODUKTFAMILJ
Tack vare det smarta styrsystemet med inbyggda 
driftslägen, samt energieffektiva komponenter, 
förbrukar ES-maskinerna mindre energi än  
traditionella maskiner. De är energioptimerade  
för både små och stora jobbuppdrag.

KOMPATIBEL MED SUPERVISION®
Med SuperVision® styrs och övervakas torkpro-
cessen från datorn, surfplattan eller mobilen. 
Varje SuperVision®–modul kan övervaka upp 
till åtta ES-maskiner och torkprocessen styrs 
på distans, snabbt och enkelt.

ES – KRAFTFULL  
PRODUKTLINJE MED  
UNIKA EGENSKAPER.

Namnet på vår nya produktlinje ”ES”, står för Energy Saving. Genom hela 
produktutvecklinen har energieffektivitet löpt som en röd tråd. Inte bara 
när det gäller driften, utan i alla faser, även i logistik och interaktionen  
med användare. Men ES-familjen är också den mest intelligenta,  
flexibla och kompakta serie vi någonsin tagit fram.  
En unik ny produkt, helt enkelt.

För att optimera torkeffekten kan alla 
maskiner i ES-familjen samarbeta 
med varandra genom ett smart styr-
system och nätverk samt via interna 
och externa sensorer. 

Maskinerna går att använda en och 
en eller kopplas samman med flera 
turbiner och/eller avfuktare, vilket gör 
att inga jobb är för små eller för stora 
för ES-familjen. 

Maskinerna har dessutom en 
stor mängd inbyggda drifts- och 
kontrollägen för en behovsanpassad 
torkprocess och minimerad energi-
förbrukning.

UNIK LÖSNING MED SUPERVISION®
Samtliga maskiner i ES-familjen är 
förberedda för att övervakas och sty-
ras på distans med SuperVision®, och 
tillsammans bildar de ett helt unikt 
och banbrytande system för avfukt-
ning och torkning vid vattenskador.

UNIKA FÖRDELAR 
GER EFFEKTIVA 
RESULTAT
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KOMMUNICERAR MED VARANDRA
ES-maskinerna har ett intelligent 
integrerat styrsystem för att uppnå 
optimerad prestanda och samverkan 
mellan turbiner, avfuktare och vatten-
avskiljare.

HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT
ES-maskinerna är kraftfullare än någon annan serie 
på marknaden. Trots det kompakta utförandet kan 
våra kylavfuktare leverera mer vatten än traditionella 
kylavfuktare som är dubbelt så stora.

KOMPAKT DESIGN FÖR EFFEKTIV LOGISTIK
ES-maskinerna är designade för att stabilt kunna 
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. 

OPTIMERAD TORKTID
Eftersom det går att optimera 
torkresultatet redan vid installa-
tionstillfället, jobbar maskinen 
mer effektivt och uppdraget blir 
klart på kortare tid.

TYSTGÅENDE DRIFT
ES-maskinerna jobbar extremt 
tyst, och de har till och med ett 
silentmode som kan ställas in  
på nätterna. Detta är en enorm 
fördel när maskinerna används  
i exempelvis boendemiljöer.
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ERGONOMISK KONSTRUKTION 
OCH SMARTA DETALJER FÖR ETT 
SKONSAMMARE ARBETSSÄTT.

Med maskiner som är lätta 
att bära och flytta, är det 
enklare att arbeta både 
snabbt och effektivt.

I ett utvecklingsprojekt utgår vi alltid 
från kundens behov. Det innebär att 
vi också tittar på hur våra maskiner 
används och hur de kan underlätta  
arbetet för användaren genom en 
smart och ergonomisk design. 

Nya generationen produkter är  
resultatet av 30 års erfarenhet av 
branschen och en nära kommuni-
kation med er som använder våra 
produkter dagligen.

En ergonomisk design är inte bara 
en förutsättning för att undvika rygg-  
och slitageskador – smarta detaljer 
som underlättar arbetet sparar också 
tid och därmed pengar för våra kunder.

ERGONOMISKA DETALJER
Maskinerna har ett greppvänligt hand - 
tag och en smal design för att komma 
nära kroppen och belasta ryggen mi-
nimalt. En låg design på maskinerna 
gör att det är enklare att bära dem 
uppför trappor och runda, mjuka hörn 
av PUR-gummi skaver inte mot benen.

Maskinernas fötter är gjorda av 
PUR-gummi. Man riskerar på så vis 
inte att få släpmärken på golvet.

MASKINER MED LÅG VIKT
Vi har alltid som målsättning att kon-
struera maskiner med så låg vikt som 
möjligt. Större maskiner utrustas med 
stora hjul.

De större maskinerna har ett drag-
handtag som även går att fälla ner 
för att kunna lyftas av två personer 
vid behov. Dessutom blir maskinen då 
stapelbar.

Corroventa är det teknikinten-
siva företaget som kombinerar 
innovationskraft med 30 års 
erfarenhet inom vattenskade-
saneringsområdet. 

Idéer föds ute i verkligheten 
bland våra kunder, ofta där 
olyckor dragit fram. Att hitta 
smarta och effektiva lösningar 
som gör deras arbetsdag 

effektivare är därför en stark 
drivkraft för oss. 

All vår produktutveckling och 
alla våra tekniska innovationer 
har därför ett tydligt mål – att 
skapa bästa lönsamhet för 
våra kunder. Med kontinuerlig 
dialog med de som dagligen 
använder våra produkter, vet vi 
vilka lösningar som underlättar 
för fuktteknikern i hans eller 

hennes arbete, vilket leder till 
sparad tid och mer lönsamhet.

Corroventas produkter ska 
utföra ett torkuppdrag så 
snabbt som möjligt, till så liten 
energi förbrukning som möjligt. 
Dessutom ska de vara så kom-
pakta och tystgående som det 
bara går. Det är det bästa för 
torkresultatet, totalekonomin 
och miljön.

PRODUKTUTVECKLING MED ETT TYDLIGT MÅL

www.corroventa.se

De större maskinerna har ett draghandtag och är 
utrustade med stora hjul. Det stora handtaget är 
nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir 
maskinen då också stapelbar.
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INGET SNUBBLANDE PÅ 
SLADDEN – vira bara upp den 

runt handtaget och 
fäst den med 

magneten  
mot plåten.

TYDLIG KONTROLL-
PANEL med ett 

användarvänligt 
interface.

STAPELBARA – maskinerna är  
designade för att stabilt kunna 

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. 

RUNDA,  
MJUKA HÖRN 
av PUR-gummi 
som inte skaver 
mot benen när 
man bär den. 
Produktens fötter 
är dessutom gjorda 
av PUR-gummi vilket 
gör att man inte riskerar att få 
släpmärken på golvet.

GREPPVÄNLIGT HANDTAG. 
Maskinerna har en smal 

design för att komma 
nära kroppen och belasta 
ryggen minimalt.
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FJÄRRSTYRD ÖVERVAKNING AV 
TORKPROCESSEN TILLSAMMANS 
MED SUPERVISION®.

INSAMLING AV DATA
SuperVision® samlar in data från tork processen 
genom en GSM-gateway, som drivs av avfuktaren. 
Den fästes på maskinen med hjälp av magneter. 
Med en enkel knapptryckning synkroniseras  
SuperVision® med maskinen.

ES-familjen tillsammans med SuperVision® är en revolutionerande lösning för 
torkresultatet, miljön och totalekonomin. Samtliga maskiner i ES-familjen är 
kompatibla med SuperVision®, och tillsammans bildar de ett system som är 
helt unikt på marknaden. Med SuperVision® styrs och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. 

Varje SuperVision®– modul 
kan övervaka upp till åtta 
ES-maskiner, och fukt-

teknikern styr torkningen 
snabbt och enkelt utan att 

behöva åka ut till maskinerna på 
plats. Tack vare SuperVision® kan en 
fukttekniker sköta fler avfuktnings-
uppdrag på kortare tid, och tillbringa 
mindre tid på resande fot.

Dessutom kan torkningen avslutas 
vid exakt rätt tidpunkt, vilket är det 
bästa för torkresultatet. Men även 
ur en ekonomi- och energisynpunkt 
blir lösningen revolutionerande för 
marknaden.

STYR OCH ÖVERVAKA FRÅN DÄR 
DU BEFINNER DIG
Allt som oftast måste du besöka 
arbetsplatsen för att kontrollera att 
torkningen fortgår som den ska. 
Väl på plats har du ofta ingen aning 
om huruvida avfuktarna är igång 

eller inte, eller om du behöver ändra 
deras inställningar. SuperVision® är 
lösningen. Eftersom torkningen kan 
fjärrövervakas, slipper du en massa 
restid. Mindre restid betyder mer 
arbetstid, utan att arbetsdagen blir 
längre. Du blir både mer tidseffektiv 
och mer miljövänlig.

EXTREM ENERGIEFFEKTIVITET
Corroventa erbjuder några av branschens 
ledande och mest energi effektiva 
produkter. Om de kombineras med 
SuperVision® minskas energianvänd-
ningen ytterligare.

SuperVision® kan användas till-
sammans med valfri produkt ur  
Corroventas ES-serie. Varje uppsätt-
ning SuperVision® kan styra en cell 
med upp till 8 maskiner.

www.corroventa.se8

SuperVision® är ett genomtänkt och användar
vänligt system som gör det möjligt att från en 
dator, smartphone eller surfplatta övervaka och 
styra torkprocessen.
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ÖVERVAKNING OCH STYRNING
I statistikvyn kan du enkelt skapa anpassade 
diagram och scheman utifrån data från 
sensornoderna. SuperVision® gör det också 
möjligt att skapa och exportera anpassade 
rapporter till försäkringsbolag.

VISUALISERING
Informationen som kommer från GSM-gatewayen lagras på en 
webserver, och visas i ett användarvänligt interface på din dator, 
surfplatta eller mobil. Med hjälp av SuperVision® kan du analy-
sera datan i realtid och ändra inställningar, lägen, börvärden och 
mycket mer – var du än befinner dig och när som helst på dygnet.

www.corroventa.se 9
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DEN INTELLIGENTA OCH ENERGISNÅLA ES-FAMILJEN

ES-seriens största adsorptionsavfuktare. 
Kapacitet på upp till 27 l/dygn.  
Utrustad med extravärmare.

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 27 l/dygn

ΔX Upp till 5 g/kg

Torrluftsmängd Upp till 350 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Anslutning 230V / 50 Hz

Vikt 18 kg

Storlek (LxBxH) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002186

ADSORPTIONSAVFUKTARE A4 ESX

ES-seriens minsta adsorptionsavfuktare. 
Kapacitet på upp till 17 l/dygn.

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 17 l/dygn

ΔX Upp till 5 g/kg

Torrluftsmängd Upp till 220 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Anslutning 230V / 50 Hz

Vikt 16 kg

Storlek (LxBxH) 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002281

ADSORPTIONSAVFUKTARE A2 ES

ES-seriens största adsorptionsavfuktare. 
Kapacitet på upp till 27 l/dygn.

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 27 l/dygn

ΔX Upp till 5 g/kg

Torrluftsmängd Upp till 350 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Anslutning 230V / 50 Hz

Vikt 18 kg

Storlek (LxBxH) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002760

ADSORPTIONSAVFUKTARE A4 ES

L4 är en adsorptionsavfuktare med  
luftkyld kondensor som besitter fördelar  
från både kyl- och adsorptionsavfuktare.

ADSORPTIONSAVFUKTARE L4 ES HP

L4 är en adsorptionsavfuktare med  
luftkyld kondensor som besitter fördelar  
från både kyl- och adsorptionsavfuktare.

ADSORPTIONSAVFUKTARE L4 ES HPW

Luftmängd 480 m3/h

Torrluftmängd 380 m3/h

Torrluftfördelning 2x ø50 + 2x ø100

Kondensvatten, l/dygn 12  
(20 °C, 60% RF)

Anslutningseffekt 1 300 W

Temperaturintervall 0°C – 30°C

Vikt 23,5 kg

Storlek, HxBxL 495 x 295 x 550 mm

Artikelnummer 1004188

Luftmängd 480 m3/h

Torrluftmängd 380 m3/h

Torrluftfördelning 2x ø50 + 2x ø100

Kondensvatten, l/dygn 12  
(20 °C, 60% RF)

Anslutningseffekt, W 1 300 W

Temperaturintervall 0°C – 30°C

Vikt 30 kg

Hjul ø200

Storlek, HxBxL 495 x 440 x 620 mm

Artikelnummer 1004161



www.corroventa.se 11

ES-seriens minsta turbin.  
Konstruerad för de mindre torkjobben  
med en luftmängd på 180m3/h.

Luftmängd Upp till 180 m3/h

Tryck Upp till 260 mbar

Ljudnivå vid maxeffekt  48 dB(A)

Effektmax  1 100 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 14 kg

Storlek (L x B x H) 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002535

TURBIN T2 ES

ES-seriens största turbin. 
Konstruerad för både små och stora uppdrag  
med en luftmängd på 300 m3/h.

Luftmängd Upp till 300 m3/h

Tryck Upp till 260 mbar

Ljudnivå vid maxeffekt  48 dB(A)

Effektmax  1 800 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 17,5 kg

Storlek (L x B x H) 430 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1001846

TURBIN T4 ES

ES-seriens minsta kylavfuktare. 
Kapacitet på upp till 30 l/dygn.  
Utrustad med kraftfull fläkt och pump.

Luftmängd 300 m3/h

Maxkapacitet 30 l/dygn

Kapacitet 30°C / 80% RF 24 l/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 12 l/dygn

Driftsintervall, RF% 30–100 %

Driftsintervall, °C +9 till +38°C

Ljudnivå dB (A) (3 m högfart) 52 dB (A)

Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart) 47 dB (A)

Anslutningseffekt 550 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 420 W

Köldmedium R410A

Skyddsklass IP X4

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 22 kg

Storlek (LxBxH) 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer 1003118

KYLAVFUKTARE K3 ES HP

ES-seriens största kylavfuktare. Kapacitet på  
upp till 45 l/dygn. Utrustad med kraftfull fläkt, 
extravärmare, pump och behållare.

Luftmängd 500 m3/h

Maxkapacitet 45 l/dygn

Kapacitet 30°C / 80% RF 36 l/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 18 l/dygn

Driftsintervall, RF% 30-100%

Driftsintervall, °C +3 till +38°C

Ljudnivå dB (A) (3 m högfart) 53 dB (A)

Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart) 48 dB (A)

Anslutningseffekt 700 W  
(inkl. extra värmare: 2000 W)

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 550 W

Köldmedium R410A (280 g)

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 41,5 kg

Storlek (LxBxH) 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer 1003229

KYLAVFUKTARE K5 ES HP PX

ES-seriens vattenavskiljare.  
Kapacitet på 25 l/min.

Anslutningseffekt 700 W

Max pumphöjd 3,5 m

Kapacitet 25 l/min

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 20 kg

Storlek (inkl stosar) (LxBxH) 446x293x487 mm

Artikelnummer 1001653

VATTENAVSKILJARE WS4 ES
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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. 

Att vara partner till Corroventa öppnar 
för flexibla samarbeten. Våra fyra olika 
affärsmodeller är utformade för att 
skapa bästa möjliga lösning för våra 
sam arbetspartners. 

  Köpa utrustningen med anpassade 
garantier, service- och supportavtal.

  Hyra under en begränsad tid, för att 
exempelvis fylla på med maskiner vid 
hög belastning.

  Maskinpool. Du förvarar maskinerna 
under en längre tid, vilket gör arbetet 
smidigare för båda parter. Dessutom 
minskar transporterna.

  Leasing.

FYRA AFFÄRSMODELLER – VÄLJ UTIFRÅN DINA BEHOV

KÖPA HYRA MASKINPOOL LEASING

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

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

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, ergono
miska 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


