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PÅLITLIGT & EFFEKTIVT VÄRME
SYSTEM FÖR PROFESSIONELL  
SKADEDJURSSANERING.

ANVÄNDARVÄNLIGT OCH DISKRET
Systemet levereras komplett med en  
H4 ES värmemaskin, med fjärrstyrning 
via SuperVision®, sensorer och ett 
isoleringstält med tillhörande isole-
ringsgolv och tältstativ. 

Systemet har få komponenter och 
är därför enkelt att både installera 
och hantera. Isoleringstältet och dess 
väska är diskret utformat för största 
möjliga diskretion mot hotellgäster 
eller grannar.  

Värmemaskin H4 ES har en tydlig 
display med ett användarvänligt 
interface. Önskad temperatur och 
processtid ställs enkelt in i samband 

med installationen och SuperVision® 
sänder därefter information via e-post 
när rätt temperatur eller tid uppnåtts.

SNABB & KEMIKALIEFRI SANERING
Skadedjurssanering med värme är en 
effektiv metod som inte kräver några 
kemikalier som kan vara skadliga för 
hälsan. 

Tack vare den kraftfulla värmaren 
med boostfunktion och det högisole-
rade tältet nås snabbt önskad tem-
peratur. Värmaren har dessutom en 
efterkylare som ger en jämn sänkning 
av temperaturen när saneringen är 
klar, vilket är skonsamt för möblerna. 

Vägglöss och skadedjur är ett växande problem över hela världen. Ju mer vi 
reser desto större risk för spridning av dessa insekter. Det finns flera olika 
system mot skadedjur på mark naden, men Corroventas professionella värme- 
system sanerar snabbt, enkelt och utan kemika lier. 

ES – VÄRLDSLEDANDE PRODUKTFAMILJ MED UNIKA FÖRDELAR.
ES är den mest intelligenta, flexibla, kompakta och energisnåla produktlinjen vi har tagit fram. Samtidigt 
är den kraftfullare än någon annan produktserie tidigare. 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.

  Som medlem i ES-familjen har H4 ES utrustats med inbyggda driftslägen och går att fjärrstyras med 
SuperVision®.

””Vägglöss och skadedjur är ett växande 
problem över hela världen. Ju mer vi reser 
desto större risk för spridning. Corroventas 
professionella saneringssystem är diskret 
utformat för största möjliga diskretion 
mot hotellgäster eller grannar. Det sanerar 
snabbt, enkelt och utan kemika lier.”

ISOLERINGSTÄLT. Tältet, som gott och väl rymmer 
samtliga möbler från ett hotellrum, monteras snabbt 
upp i den drabbade byggnaden. Den täta isoleringen 
gör att saneringen går snabbt och spridningsrisken 
till andra rum är minimal.
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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 torkuppdrag.

UNIKA  
FÖRDELAR  
GER OPTIMALT  
RESULTAT

LÅG LJUDNIVÅ.
H4 ES jobbar tyst. Det är en 
enorm fördel när maskinerna 
används i exempelvis på hotell.

FRITT FRÅN KEMIKALIER
Värmesystemet använder 
inga kemikalier för att 
sanera och är därför den 
optimala lösningen för 
både hälsa och miljö.

EFTERKYLNING
När saneringsprocessen är 
avslutad, fortsätter fläkten 
att gå en extra timme för en 
jämnare temperatur sänkning. 
På så vis skyddas känsliga 
möbler mot alltför snabbt 
växlande temperaturskillnad.

SNABB, EFFEKTIV OCH 
KEMIKALIEFRI METOD 
FÖR SANERING AV  
SKADEDJUR.

Vår metod för värmebaserad skadedjurssanering är inte bara  
pålitlig och effektiv när det gäller att uppnå önskat resultat.  
Hela systemet är även designat för att minimera energiför-
brukningen och rationalisera hanteringen till exempel genom 
automatisering och fjärrstyrning.

INBYGGDA DRIFTSLÄGEN
I maskinens användarvänliga display 
ställs önskad temperatur (49–56°C) 
och processtid (0–24 tim) in. När både 
vald temperatur och processtid har 
uppnåtts stängs sanerings processen 
av automatiskt eller manuellt.

STYR PÅ DISTANS
Med SuperVision® styrs, övervakas 
och mäts saneringsprocessen på 
distans via datorn, mobilen eller  
surfplattan. Det innebär att många 
fler uppdrag kan hanteras samtidigt 
och teknikern slipper spendera en 
massa tid på resande fot för att 
kontrollera processen på plats.  
SuperVision® ger total kontroll  
över saneringsprocessen. 

TEMPERATURSENSORER
De fyra medföljande sensorerna 
placeras i så tjockt material som 
möjligt inne i tältet. På maskinens 
display visas status för den sensorn 
som har lägst temperatur. När alla 
fyra sensorer har kommit upp till den 
förinställda temperaturen påbörjas 
processtiden (0–24 tim) och sedan är 
saneringen klar. 
 
TILLVERNING I SVERIGE
För bästa kvalitetssäkring utvecklar 
och producerar vi våra maskiner 
nära oss, på fabriken i Bankeryd. 
Här kontrolleras och kvalitetssäkras 
maskinerna i varje steg av produk-
tionsprocessen. Det skapar den höga 
kvalitetsnivån som är utmärkande  
för Corroventas produkter.

VIRA SLADDEN RUNT HANDTAGET och 
fäst den med magneten mot plåten så 
är den inte i vägen när du bär maskinen. 

GREPPVÄNLIGT HANDTAG. Maskinerna 
har en smal design för att komma nära 
kroppen och belasta ryggen minimalt.

BRANDSÄKER. Maskinen har 
en PTC-värmare som aldrig blir 
varmare 240 °C och riskerar där-
för inte att antända exempelvis 
damm.

LÅG VIKT. Maskinen har en 
låg vikt och går att bära med 
sig tillsammans med tältet 
och stativet.

PRODUKTENS FÖTTER är 
gjorda av PUR-gummi vilket 
gör att man inte riskerar att 
få släpmärken på golvet.

TYDLIG KONTROLLPANEL för 
inställning av mål temperatur 
(49–56°C) och processtid  
(0–24 tim). 

VÄRMARE MED DOUBLE 
BOOST-FUNKTION. Kraftfull 
fläkt och dubbla värmare som 
kopplas till olika strömuttag 
tillför mer värme snabbare och 
förkortar också processtiden. 

RUNDA, MJUKA HÖRN av 
PUR-gummi som inte skaver 
mot benen när man bär den.

SNABB SANERINGSPROCESS 
Sanering med H4 ES kan utföras 
effektivare och snabbare jämfört med 
andra saneringssystem. Det högisolerade 
tältet gör att måltemperaturen kan 
nås fortare och mer energieffektivt. 
Skade djurssanering sker snabbare med 
värmesystem än traditionella kylsystem. 
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SÄKER HANTERING  
AV TILLHÖRIGHETER
Systemet installeras inuti den utsatta  
byggnaden och möbler och föremål 
flyttas sedan in i tältet. Tillhörigheter 
och värde saker lämnar därför inte 
byggnaden. 

ANVÄNDARVÄNLIGT  
OCH DISKRET 
Isoleringstältet och dess väska är  
diskret utformat för största möjliga 
diskretion mot hotellgäster eller  
grannar. Systemet består av få  
komponenter och kan installeras  
av en person. 

INGEN RISK FÖR  
SPRIDNING TILL ANDRA RUM 
Tack vare det isolerade tältet utförs 
saneringen i ett slutet område,  
från vilket skadedjuren inte kan sprida 
sig till andra delar av byggnaden.

TEKNISKA DATA H4 ES

Processluft 950 m3/h

Anslutningseffekt primärvärmare 2 100 W

Anslutningseffekt sekundärvärmare 2 200 W

Ljudnivå (3 m) 55 dB(A)* 

Anslutning 4 300W

Vikt 22 kg

Storlek (L x B x H)  497 x 320 x 533 mm

*Varierar beroende på installation.

SYSTEMINNEHÅLL

Isoleringstält

Vikt inkl. väska  17 kg

Mått (L x B x H) 2 400 x 2 400 x 2 200 mm

 

Utfällbart stativ

Vikt 12 kg

Mått (L x B x H) 2 500 x 2 500 x 2 200 mm

 

H4 ES

Golvisolering

Temperatursensorer, 4 st

SuperVision®

Article number 1003543

VÄLISOLERAT & LÄTTHANTERLIGT  
SANERINGSTÄLT GÖR PROCESSEN 
BÅDE SNABB & ENERGIEFFEKTIV. 

Tältet, som gott och väl rym-
mer samtliga möbler från ett 
hotellrum, monteras snabbt 
upp i den drabbade byggnaden. 
Den täta isoleringen gör att 
saneringen går snabbt och 
spridningsrisken till andra  
rum är minimal.

UTFÄLLBART STATIV
Tältstativet, som är mycket stabilt och 
lätt att montera, går enkelt att justera i 
två nivåer för att passa olika takhöjder. 
Det är mycket behändigt och väger 
endast 12 kg. 

ISOLERINGSTÄLT OCH VÄSKA
Tältet är tillverkat av högkvalitativt 
isoleringsmaterial. Det gör att sane-

ringsprocessen både blir snabb samt 
kostnads- och energieffektiv. Tältets 
botten har ett extra slitstarkt tyg, vilket 
ger tältet en lång livslängd. 

Tältet väger endast 17 kg och är pack-
at i en diskret väska som går att bära 
både som ryggsäck eller för hand. 

Veckla ut stativet och rulla därefter 
ut golvisoleringen på golvet.

Justera stativet till dess 
fulla höjd.

Vik ut tältduken och fäst den 
i stativets fyra övre hörn.

Knyt slutligen tältdukens kardborre
band i nederkant runt stativets ben.

STABILT TÄLTSTATIV. 
Stativet är mycket stadigt 
och monteras snabbt och 
enkelt av en person. 

TÄLTETS MÅTT är  
2 400 x 2 400 x 2 200 mm 
och det går att nyttja hela 
utrymmet med föremål.

TEMPERATURSENSORER. 
De fyra sensorerna placeras 
i så tjockt material som 
möjligt inne i tältet.

TVÅ HÖJDER. Stativet går att ställa in  
i två olika nivåer (2 000 / 2 200 mm) 
för att passa olika takhöjder.

DRAGKEDJAN i tält-
öppningen är tät och 
av högsta kvalitet.

INGET LÄCKAGE. 
Anslutningarna  
i tältduken  
sitter tätt mot  
maskinens stosar.

GOLVISOLERING. Tältets botten 
har ett extra slitstarkt tyg, vilket 
ger tältet en lång livslängd.

MARKERINGAR. För bästa 
luftcirkulation, placera 
möbler och föremål innan-
för de röda markeringarna.

RÄTT TEMPERATUR.  
Tack vare det täta  
isoleringsmaterialet 
kommer luften snabbt 
upp i rätt temperatur.
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CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  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

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


