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INGÅR I VÅR NYA SERIE MASKINER FÖR DEN 
PROFESSIONELLA VATTENSKADEBRANSCHEN
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Teknik och produkter för vattenskador, 
fukt, lukt och radon
Corroventa grundades 1985 av Tekn. Dr. Knut Claesson. Hans brinnande   intresse 
för avfuktningstekniken och att särskilt utnyttja den för att utveckla nya produkter 
och tekniker inom området torkning av fukt- och  vattenskador har allt sedan 
starten utgjort drivkraften i uppbyggandet av företagets  verksamhet.

Corroventa Avfuktning AB, Mekanikervägen 3
SE-564 35 Bankeryd, Tel 036-37 12 00, Fax 036-37 18 30

E-post: mail@corroventa.se
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Corroventa!

Turbin T4 ES  

• Marknadens  mest kraftfulla turbin 230V / 10A.

• Flexibla driftsmoder för optimerad energianvändning och torkeffekt 
utifrån behov.

• Reglerbar efffekt - ger möjlighet att klara fler typer av jobb med en 
och samma maskin utan att tulla på vare sig energianvändningen eller 
 torktiden.

• Intelligent integrerat styrsystem för samverkan mellan avfuktare, 
 turbiner och vattenavskiljare.

• Självreglerande, stannar inte pga av överhettning.

• Förberedd för övervakas och styras på distans.

• Energisnål, kompakt, lätt, staplingsbar och tyst 
- vänlig mot både  användaren och miljön.

Tekniska data T4 ES
Luftmängd Upp till 300 m3/h

Tryck Upp till 260 mbar

Effekt max 1800 W

Anslutning 240V / 50Hz

Vikt 17 kg

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

T4 ES i kombination med 
vattenavskiljare WS4 ES 
och HoseSystem C25.

Vi har utvecklat en helt ny serie maskiner 
med beteckningen ES – EnergiSpar, i alla led.
Minimerad miljöbelastning har gått som en röd tråd genom utvecklingsprocessen. För oss innebär 
det målet minimerad energianvändning vid både drift och transport samt lång livslängd. Detta uppnås 
genom ett inbyggt intelligent styrsystem, flexibla driftsmoder, kompakt, lätt och staplingsbar design 
samt ett omsorgsfullt val av komponenter vilket borgar för en lång livslängd. Detta utan att ge avkall 
på torkeffekten, tvärtom!

ES-familjen är världens första intelligenta portabla torksystem. Maskinerna kan samarbeta via ett 
internt nätverk för att optimera torkprocessen i dess olika skeden, styras via interna eller externa 
sensorer samt är förberedda för att kunna övervakas och styras på distans. Allt för att ha full kontroll 
på torkprocessen och för att kunna optimera den under givet skede av processen.


