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VATTENSKADOR

FLÄKTAR
Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en
axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar,
golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och
isolering används en radialfläkt. Våra lätta och
robusta fläktar ger en driftsäker process.

54

www.corroventa.se

Vattenskador // fläktar

AXIALFLÄKT AX3000
Axialfläkt AX3000 används för en snabbare och effektivare
yttorkning av golv, väggar och tak.

GENOMTÄNKT DESIGN

Axialfläkt AX3000 har en rejäl kontruktion 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.

TORKPRINCIPER

Genom att öka lufthastigheten i stora rumsvolymer med en axialfläkt
samtidigt som en avfuktare används kan torkning av väggar, tak och golv
påskyndas. Axialfläkt AX3000 har en robust och rejäl design samtidigt
som den har låg vikt.

Rumsavfuktning. En avfuktare blåser fritt ut torrluft i hela
rummet, så att samtliga ytor torkas. För att öka luftomsättningen och snabba på torkprocessen kan med fördel en fläkt
användas. (Bilden visar Axialfläkt AX3000 tillsammans med
Adsorptionsavfuktare A4ES.)

TEKNISKA DATA

KAN KOMBINERAS MED

Luftmängd

3 000 m3/h

Anslutning

230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt
Vikt
Storlek (D x B x H)
Artikelnummer

100 W

A2.....................................................................................sid. 26
A4....................................................................................sid. 27
A2 ES...............................................................................sid. 22
A4 ES...............................................................................sid. 23

13 kg

A4 ES X...........................................................................sid. 24

295 x 450 x 620 mm

A50 TD2......................................................................... sid. 28

9904050

CTR 10000......................................................................sid. 29
CTR LKV 1000XT........................................................... sid. 30
K3.....................................................................................sid. 36
K3 HPB.............................................................................sid. 37
K3 HP.............................................................................. sid. 38
K3 ES HP........................................................................ sid. 34
K5 ES HP PX....................................................................sid. 35
K5 HP PX.........................................................................sid. 39
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RADIALFLÄKT HP 2000XT
HP 2000XT är en robust radialfläkt som snabbar upp torkningen av bland annat bjälklag och isolering. Den används
för att distribuera torrluft till olika rum etc.

GENOMTÄNKT DESIGN

Vi har alltid som
målsättning att
konstruera maskiner
med så låg vikt som
möjligt. Radialfläkt
HP 2000XT väger
endast 13 kg och
den genomtänkta
designen innebär
dessutom att fläkten
är stabelbar.
Produktens fötter är
gjorda av gummi vilket
gör att man inte riskerar att få släpmärken
på golvet.

TORKPRINCIPER

Radialfläkt HP 2000XT är en rejäl radialfläkt för
torkning av ytmaterial, uppreglade konstruktioner och isolering. Den kan kombineras med
flertalet av Corroventas avfuktare. Här syns
enheten kombinerad med CTR 500 XT.

Bjälklagstorkning. Ett av de effektivaste sätten att torka
isolering i ett bjälklag eller i en uppreglad konstruktion är att
använda en lågtrycksfläkt och avfuktare i kombination.

TILLBEHÖR
Slang ø51.........................................................................sid. 87
Slang ø102.......................................................................sid. 87

TEKNISKA DATA
Luftmängd
Tillgängligt tryck
Anslutning
Anslutningseffekt
Vikt
Storlek (D x B x H)
Artikelnummer
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KAN KOMBINERAS MED
500/1 500 m3/h
900 Pa
230 V / 50 Hz

A2.....................................................................................sid. 26
A4....................................................................................sid. 27
A2 ES...............................................................................sid. 22
A4 ES...............................................................................sid. 23

125/295 W

A4 ES X...........................................................................sid. 24

13 kg

CTR LKV 1000XT........................................................... sid. 30

390 x 400 x 275 mm
9903050

K3 HP.............................................................................. sid. 38
K5 ES HP PX....................................................................sid. 35
Flexifilter.........................................................................sid. 52
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