
A50 TD2
MOBIL AVFUKTARE

IDEALISK FÖR STORA 
& KRÄVANDE TORKJOBB 
OCH BYGGAVFUKTNING



BYGGAVFUKTNING
Med rätt kunskap och rätt rutiner 
så blir avfuktning en enkel och 
naturlig del i byggprocessen som 
säkerställer snabbt byggtempo 
med god kvalitet.

HÖGEFFEKTIV MOBIL 
ADSORPTIONSAVFUKTARE 
FÖR STORA OCH KRÄVANDE JOBB 

A50 TD2 är en högeffektiv 
mobil adsorptionsavfuktare 
som är idealisk vid stora och 
krävande jobb. Den passar 
också mycket bra vid avfukt-
ning av större nybyggnationer 
och renoveringar eller till akuta 
åtgärder som avfuktning i 
samband med bränder och 
översvämningar.

 A50 TD2 har ett torrluftsflöde på upp 
till 4300 m3/h och är utrustad med 
extravärmare.  
Den är mycket användarvänlig och 
innehåller all utrustning som är 
nödvändig för stora torkningsarbeten. 
Maskinen kan placeras både inomhus 
och utomhus.

NÅGRA FÖRDELAR MED 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.

Försäkringsbolag Byggföretag Fastighetsägare Skadesanering/ 
professionell

Ju snabbare man sätter in en tork
ningsåtgärd desto större chans är det 
att minimera skadans omfattning och 
förkorta torktiden. Stora kostnader 
kan sparas om man på ett effektivt 
sätt kommer igång med en torkprocess 
snabbt.

IDEALISK FÖR STORA OCH KRÄVANDE 
TORKJOBB

  Genom patenterad teknik återvinner 
A50 TD2 85 procent av värmen. Mas-
kinen kan placeras både inomhus och 
utomhus.

  Energieffektiv: Återvinner 85%
   av värmen genom patenterad
   teknik.
  Hög kapacitet – upp till 450 l/dygn.
  För att transportera maskinen

   fodras i regel B-körkort.



HÖG KAPACITET
Högeffektiv adsorptionsav
fuktare vid större skador och 
byggavfuktning. 
Upp till 450 l/dygn.

ENERGIEFFEKTIV
Maximal energiåteranvändning genom 
patenterad värmeväxlarlösning och 12kW 
extravärmare för torrluften. Ett kompakt 
format och låg vikt för att minimera energi
användningen i logistikledet samt förbättra 
arbetsmiljön.

ÖVERSVÄMNINGAR OCH VATTENSKADOR
En översvämning eller vattenskada kan vara 
ett stort problem, men behöver inte innebära 
en katastrof. Corroventa har kunskapen och 
utrustningen för att avfukta olika byggnader 
och konstruktioner så att varje vattenskada 
kan torkas så snabbt och effektivt som möj-

ligt. Genom maskinpooler och depåer på flera 
platser i Europa kan vi snabbt få rätt maskiner 
på plats, även vid stora översvämningar där 
många fastigheter är drabbade.



PÅLITLIG BYGGAVFUKTNING GER KORTARE
BYGGTID OCH SNABBARE INFLYTTNING.

En effektiv och pålitlig av-
fuktning under byggprocessen 
säkerställer en byggnation 
som är fri från byggfukt, vilket 
kan orsaka skador och stora 
problem senare. Den ger också 
en kortare byggtid och snabb-
are inflyttning.

Byggavfuktning är alltså viktigt av 
flera anledningar, inte minst ekono-
miska.

Vid stora byggnader med mycket 
fukt som ska torkas ut är det i många 
fall effektivare att använda en stor 
avfuktare istället för flera mindre. 
Corroventas A50TD2 är en större 
avfuktare som lämpar sig mycket 
bra för större nybyggen eller stora 
vattenskador.

Adsorptionsavfuktare A50 TD2 lämpar 
sig mycket bra för större nybyggen. Den 
är mycket användarvänlig och innehåll-
er all utrustning som är nödvändig för 
stora torkningsarbeten.

AVFUKTNING EFTER BRAND
Vid en brand så är det ytterst 
viktigt att man påbörjar en av-
fuktningsprocess omgående.  

Korrosiva rökavlagringar som ofta 
bildas i en brand tillsammans med en 
hög luftfuktighet från släckningsar-
betet är mycket negativt för alla typer 
av metallytor och elektronik. 

Vid sådana tillfällen måste man se till 
att sänka den relativa fukten så fort 
som möjligt och då gäller det att få 

stora mängder varm torrluft och hög 
luftomsättning i utrymmet som ska 
torkas. 

Är det risk för skador på maskiner 
eller annan känslig utrustning kan 
man med stor fördel använda inplast-
ningsmetoden för att snabbare sänka 
den relativa fukten RF%.



KULKOPPLING
AL-KO Säkerhetskoppling – kul-
handske med stabilisator

Optimal säkerhet och stöldlås.

STÖDBEN
Placerat mitten baksida för 
stabilisering av maskinen.  
Vevas ner.

PUMP DRÄNERING
Anslutning av slang för dräne-
ringsvatten från pump värme-
växlare.

SPJÄLL VÅTLUFT
Justerar våtluftsmängden auto-
matiskt efter givet börvärde.

LYFTSKENA 
Kan lyftas med truck. Två styck-
en lyftskenor för gaffeltruck på 
båda långsidorna.

MANÖVERPANEL 
A50 TD2 PLC-styrs med 7 tums 
touchskärm. Uppstart, manö-
verering, övervakning, kontroll-
funktioner mm datastyrs.

HYGROSTATUTTAG 
Vid torkning i känsliga miljöer 
kan en hygrostat anslutas till 
maskinen.

TERMOSTATUTTAG
För styrning av extra värmare till 
rätt temperatur.

Klimatkontroll tillförd värme 
upp till 30 kW.

LYFTÖGLOR
Kan lyftas med kran. Fyra 
stycken lyftöglor placerade på 
maskinens ovansida.

UTRUSTNING/TILLBEHÖR
Belyst utrymme med: 
2 st elkablar med anslutningsdon 32 A. 
Våtluftslang. 
Torrluftslang.
Slang för dräneringsvatten.
Vev stödben. 
2 st bromsklossar hjul. 
Adapter elkoppling kärra.
Filter. 
Brandsläckare.
Reservhjul.

ANSLUTNINGSDON
3-fas för avfuktare/värmare.

LÄTT ATT ANVÄNDA, FLYTTA OCH LYFTA



TORKPRINCIP UTOMHUS TORKPRINCIP INOMHUS

Anslutning 3-fas avfuktning 400 V 32 A

Anslutning 3-fas extra värmare (vid behov) 400 V 32 A

Anslutningseffekt 17,5 kW

Anslutningseffekt extra värmare (vid behov) 12,0 kW

Maximalt luftflöde 4 300 m3/h

Kapacitet (20°C, 80% RF) 450 l/dag

Vikt 1 090 kg

Mått (L x B x H) 410 x 200 x 190 cm

Artikelnummer 05555

TEKNISKA DATA

HÖG SERVICE MED SNABBA 
LEVERANSER DIT DU ÖNSKAR.

DU FÅR ALLTID FULL 
SUPPORT FRÅN VÅR KUNNIGA 

PERSONAL

UTRUSTNING SOM ALLTID ÄR VÄL 
GENOMGÅNGEN OCH SERVAD

Corroventa erbjuder möjligheten att hyra A50 TD2 under korta eller långa perioder. Vi har 
det mesta som behövs för vatten- och fuktskador, eller för att säkerställa en god fuktkon-
troll under byggnationer och renoveringar. Från små bärbara avfuktare till större mobila 
avfuktare. För återkommande kunder som frekvent hyr av oss erbjuder vi också alternativa 
hyravtal där vi gemensamt kommer fram till ett bra och passande upplägg.

Hyr direkt på corroventa.se/hyr-direkt

CORROVENTA UTHYRNING

TORKPRINCIP



Hauptsitz VertriebsbürosTochtergesellschaften

MED KUNSKAP I SORTIMENTET
– SEMINARIER & UTBILDNINGAR

SERVICE ÖVER HELA EUROPA

I våra egna byggnadslaboratorier varvar vi teori och 
praktik där vattenskador i olika konstruktioner 
torkas och utvärderas med mätningar. 

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 service
organisation är lika pålitlig. 

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

Huvudkontor SäljkontorDotterbolag

Med rätt kunskap åstad-
kommer 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 skräddar-
syr gärna en utbildning efter era behov.

Samtidigt tar vi gärna del av dina 
erfarenheter och de problemställningar 
du har ställts inför ute på fältet.  

En verklighetsanpassad produkt-
utveckling är viktig för att vi ska  
kunna erbjuda riktigt effektiva och 
användarvänliga produkter. Det tjänar 
både vi och du på, långsiktigt. 

 
EXEMPEL PÅ SEMINARIER
  Torkning av vattenskada i olika hus-

konstruktioner och byggmaterial.
  Torkning av fuktskador och installa-

tion av avfuktare i krypgrund.
  Radonmätning och radon sanering  

av höga radonhalter från marken 
och blåbetong.

  Avfuktning av kallvindar med  
behovsstyrd ventilation.



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, 
ergonomiska och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har sälj-
kontor och maskin depåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, 
Småland.    

www.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. 

Besök oss  
redan idag på  
corroventa.se


