AVFUKTARE A1
HÖG PRESTANDA I
KOMPAKT FORMAT
ADSORPTIONSAVFUKTARE FÖR DE
SMÅ TORKJOBBEN

EFFEKTIV AVFUKTARE FÖR
DE SMÅ UPPDRAGEN
A1 är Corroventas allra minsta adsorptionsavfuktare. Med två driftlägen kan torrluften distribueras optimalt samtidigt som ljud och energiförbrukning kan reduceras.
Avfuktaren är också utrustad med uttag för hygrostat och MID-godkänd energimätare
för energieffektiv användning och korrekt redovisning av energiförbrukning.
SKADETORKSMASKIN FÖR DE
MINDRE JOBBEN
A1 är, liksom alla Corroventas maskiner,
en robust avfuktare som tål tuffa
miljöer. Avfuktarens kompakta
utförande och låga vikt gör den enkel
att transportera och hantera samtidigt
som den tar minimalt med lagringsyta.
A1 må vara liten i storleken men besitter
ändå ett torrluftsflöde på upp till 140
m3/h och en avfuktningskapacitet på
9 l/dygn. Torrluften leds ut via en 100
mm stos.
SMARTA DETALJER FÖR ENKEL
OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING
A1 är utrustad med en tyst, kraftfull
och energisnål EC-fläkt. Fläktens

Avfuktaren är designad för enkel
rengöring och underhåll. Majoriteten
av elektroniken är placerad i locket
som enkelt kan demonteras.

HÖG KAPACITET
I DET MINSTA
FORMATET

höga luftflöde och imponerande
tryckuppsättning ger möjlighet till
flera typer av installationer. Man kan
med fördel begränsa det skadade
området med hjälp av inplastning och
därmed påskynda torkprocessen.
Avfuktaren är utrustad med uttag för
extern hygrostat för att kunna styra
driften efter behov. A1 är precis som
Corroventas övriga avfuktare försedd
med en MID-godkänd kWh-mätare
för att enkelt och korrekt kunna
redovisa den faktiska energiförbrukningen.
Ett av våra smarta tillbehör till A1 är
axelbandet som förenklar transport
och hantering.

Avfuktarens kompakta storlek
gör den enkel att placera i trånga
utrymmen som till exempel under
diskbänken.

EXTREMT
TYST DRIFT

Genom att hänga avfuktaren i axelremmen
frigörs händerna och du transporterar enkelt
maskinen mellan torkjobben.

Den lilla och kraftfulla avfuktaren
fungerar utmärkt att använda vid
inplastning för att optimera torkprocessen och spara energi.

LÅG VIKT & KOMPAKT
KONSTRUKTION FÖR
ENKEL TRANSPORT

TEKNISKA DATA
A1 ADSORPTIONSAVFUKTARE

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR

Produktnamn

A1

Kapacitet 20 °C, 60 %RF, l/dygn
Torrluftsmängd, m /h

9/61)

+

+

140/100

+

+

1x ø100

+

+

1)

3

Torrluftsfördelning, mm
Våtluftsutlopp, mm

ø50

Processluftstos, mm

ø125
ca. 48/421) 2)

Ljudnivå dB(A)

230 VAC/50 Hz

Anslutning

600

Märkeffekt, W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF, W

8,5

Vikt, kg
Storlek (LxBxH) inkl. stosar, mm

2)

310x253x287
1003969

Artikelnummer
1)

550/4001)

Hög-/lågfart
Beroende på valt driftsläge och installation

VIRA UPP KABELN
runt handtaget och fäst den
med magneten.

MID-GODKÄND
ENERGIMÄTARE
UTTAG
för extern
hygrostat
50 MM STOS
För att evakuera våtluften på ett optimalt sätt.

Utbytesfilter.......................................1004493
Axelrem, svart, 2m............................1004503
Hygrostat HR1-5................................9901100
Snabbklämmor för
våtluft (50 mm).................................9900795
Snabbklämmor för
torrluft (100 mm)..............................9900799

GREPPVÄNLIGT HANDTAG
för enkel transportering.

FÄSTEN
för möjlighet att hänga
på en axelrem och enkelt
kunna bära maskinen.

EC-FLÄKT
som är extra kraftfull, tyst
och energisnål för effektiv
fördelning av torrluften.

100 MM TORRLUFTSTOS
125 MM PROCESSLUFTSSTOS MED FILTER
som effektivt filtrerar
processluften.

GUMMIFÖTTER
som skyddar
känsliga underlag.

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
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva,
ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har
Corroventas kunder tillgång till den största hyrparken i Europa. Vi har säljkontor
och maskindepåer 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

