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MED GEDIGEN KUNSKAP BLIR ÄVEN STORA 
VATTENSKADOR LITE MINDRE. I mer än 30 år 
har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet.  
Vi har gett oss på allt från förhöjda fukthalter 
i vinds utrymmen till hela landskap som över-
svämmats och dränkts av kontinentens floder. 
Med respekt, envishet och innovation har vi tagit 
fram lösningar och produkter som med maximal 
effektivitet åtgärdar problemen. Den kunskap vi 
förvärvat har vi byggt in i våra produkter och delat 
med oss av till våra representanter. 

Våra kylavfuktare är små och kompakta,  
och samtidigt bland de mest effektiva på marknaden. 
De finns både som analoga och digitala modeller.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

25

10 20 30 40

50

75

100
Relativ luftfuktighet (% RF)

Temperatur (°C)

Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

25

10 20 30 40

50

75

100
Relativ luftfuktighet (% RF)

Temperatur (°C)

Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

25

10 20 30 40

50

75

100
Relativ luftfuktighet (% RF)

Temperatur (°C)

Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

VÄLJ RÄTT TYP AV AVFUKTARE
Diagrammet visar vilken typ av avfuktare som  
fungerar bäst i olika klimat. 

Kylavfuktare – överlägsen teknik i det  blå området. 
Fungerar inte i det  röda.

Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik i det  
röda området. Fungerar även i det gula och blå.

Adsorptionsavfuktare med kondensor   
– fungerar i  det streckade området.

Övergångszon
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VID SNABBA OCH EFFEKTIVA  
INSATSER BLIR ÄVEN STORA  
VATTENSKADOR LITE MINDRE.

PÅLITLIGA ANALOGA MODELLER
Våra analoga kylavfuktare är det 
optimala valet för dig som föredrar 
manuell styrning. Maskinerna är små 
och kompakta men ändå bland de  
mest effektiva på marknaden. Här 
finns prestanda, kvalitet, ergonomi  
och driftssäkerhet i absolut toppklass.

Välj mellan olika utföranden såsom 
behållare, pump, extravärmare och 
extra kraftfull fläkt.

ES – DIGITAL & FLEXIBEL STYRNING
ES är den mest intelligenta, flexibla 
och energisnåla produktlinjen vi har 
tagit fram. Våra kylavfuktare som ingår 
i ES-familjen har ett smart system för 

digital styrning. De har en stor mängd 
inbyggda drifts- och kontrollägen 
såsom; 
• Max Mode, som torkar så snabbt  

som möjligt oberoende av energi-
förbrukningen.

• Eco Mode, som torkar så energi - 
snålt som möjligt.

• ΔX, som producerar så torr luft  
som möjligt. 

Detta gör att torkeffekten kan 
optimeras för det aktuella uppdraget, 
samtidigt som maskinen håller en 
lägre energiförbrukning. 

Kylavfuktarna kan kommunicera 
med andra ES-maskiner för att uppnå 
optimerad prestanda och samverkan. 

Dessutom kan de anslutas till  
Super Vision®,  vårt system för att 
styra och övervaka torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. 
Tillsammans bildar de ett helt unikt 
system som sparar pengar, tid och energi.

HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT
Våra kylavfuktare är små och  
kompakta, och samtidigt bland  
de mest effektiva på marknaden.  
De finns både som analoga och  
digitala modeller, med tillval som 
pump, behållare och extravärmare.

Vid en jourskada krävs snabba insatser för att komma igång med torkprocessen så tidigt 
som möjligt. Kylavfuktare är ofta en bra lösning eftersom de inte kräver någon omfattande 
installation. De arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. Corroventas kylavfuktare 
finns i både analogt och digitalt utförande. De är robusta, användarvänliga, läckagefria och 
har en lång livslängd. Dessutom är de kraftfulla – trots sitt kompakta utförande producerar 
de mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.
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KVALITET, DESIGN & FUNKTION 
FÖR PROFESSIONELL TORKNING 
I UPPVÄRMDA MILJÖER.

Corroventas kylavfuktare erbjuder en säker och snabb installation 
i uppvärmda miljöer och är därför idealiska för jourskador.  
Alla modeller jobbar energieffektivt, men våra ES-maskiner har 
ytterligare förbättrad energieffektivitet och förfinad styrning 
som optimerar torkprocessen och resultatet. 
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PRODUKTENS FÖTTER är 
gjorda av PUR-gummi vilket 
gör att man inte riskerar att 
få släpmärken på golvet.

ES – EN ENERGISNÅL 
PRODUKTFAMILJ. Tack vare 
det smarta styr systemet med 
inbyggda driftslägen, samt 
energi effektiva komponenter, 
förbrukar ES-maskinerna  
mindre energi än traditio-
nella maskiner. De är energi-
optimerade för både små  
och stora jobbuppdrag.

(Gäller ES-modellerna.)

TYSTGÅENDE DRIFT.  
Kylavfuktarna jobbar extremt 
tyst. ES-maskinerna har till  
och med ett silentmode som 
kan ställas in på nätterna.  
Detta är en enorm fördel  
när maskinerna används i 
exempelvis boendemiljöer.

(Gäller ES-modellerna.) STAPELBARA – maskinerna 
är designade för att stabilt 
kunna staplas på varandra. 
Den kompakta designen 
innebär även effektiv logistik 
och enkel transport då många 
maskiner får plats på en 
lastpall eller i en servicebil. 

HÖGST KAPACITET I MINST 
FORMAT. Trots det kompakta 
utförandet kan våra kylav-
fuktare leverera mer vatten 
än traditionella kylavfuktare 
som är dubbelt så stora.

MED SUPERVISION® styrs 
och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller  
mobilen. Varje SuperVision®–
modul kan övervaka upp till 
åtta ES-maskiner och tork-
processen styrs på distans, 
snabbt och enkelt.

(Gäller ES-modellerna.)



5www.corroventa.sewww.corroventa.se 5

VIRA UPP SLADDEN runt 
handtaget och fäst den  
med magneten mot plåten.

UTRUSTAD MED DRAGHANDTAG. 
Det stora handtaget är nedfällbart, 
så att två personer kan bära. Dess-
utom blir den då också stapelbar.

(Gäller K3 HPB samt K5-modellerna.)

BÅDE PUMP OCH BEHÅLLARE  
så att varje avfuktningsuppdrag 
får avgöra hur maskinen ska ta 
hand om kondensvattnet.  
K3 HPB har enbart behållare.

(Gäller K3 HPB samt  
K5-modellerna.)

UTRUSTAD MED STORA HJUL 
för enkel förflyttning. 

(Gäller K3 HPB samt 
 K5-modellerna.)

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

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

DIGITAL ELLER ANALOG  
STYRNING. Välj den typ av  
maskin som passar dig bäst. 

EXTRA KRAFTFULL  
FLÄKT för effektiv  
fördelning av torrluften.

EXTRA VÄRMARE  
för användning i  
ouppvärmda miljöer.

(Gäller K5-modellerna.)
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Produktnamn K3 ES HP K3 HP B K3 HP K5 ES HP PX K5 HP PX

Energy Saving (ES-modell) • – – • –

Kompatibel med SuperVision® • – – • –

Quiet mode • – – • –

Digital styrning • – – • –

Kraftfull fläkt • • • • •

Extravärmare – – – • •

Behållare – • – • •

Pump • – • • •

Torrluftsfördelning 2 x Ø100 mm 2 x Ø100 mm 2 x Ø100 mm 3 x Ø100 mm 3 x Ø100 mm

Draghandtag och hjul – • – • •

Luftmängd, m3/h 300  300 300 500 500

Maxkapacitet, l/dygn 30  30 30 45 45

Kapacitet 30°C / 80% RF, l/dygn 24  24 24 36 36

Kapacitet 20°C / 60% RF, l/dygn 12  12 12 18 18

Driftsintervall, RF% 30–100  30–100 30–100 30–100 30–100

Driftsintervall, °C +9 till +38 +9 till +38 +9 till +38 +3 till +38 +9 till +38

Ljudnivå (3 m högfart), dB (A) 52  52 52 53 53

Ljudnivå (3 m lågfart), dB (A) 47  47 47 48 48

Anslutningseffekt, W 400  400 400 500 500

Anslutningseffekt inkl. extravärmare, W –  – – 1 700 1 700

Effekt extravärmare, W – – – 1 200 1 200

Köldmedium R290 R290 R290 R290 R290

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Vikt, kg 22 33 22 39,5 39,5

Storlek (L x B x H), mm 430 x 295 x 470 500 x 360 x 650 430 x 295 x 470 520 x 445 x 710 520 x 445 x 710

Artikelnummer 1004329 1004382  1004377 1004378 1004379

TEKNISKA DATA – KYLAVFUKTARE

MILJÖANPASSAT KYLSYSTEM
I alla Corroventas kylavfuktare  
används köldmediet Propan. 
Propan är naturligt med  

låg miljöpåverkan. Det är 
giftfritt och har mycket 

låg påverkan på den globala 
uppvärmningen (GWP 3) och ingen 
nedbrytande verkan på ozonlagret.

  Maskinerna i digitalt utförande  
ingår i ES-familjen är energiopti-
merade för varje uppdrag. De kan 
dessutom styras på distans med  
SuperVision®, vilket sparar tid,  
pengar och energi ytterligare.

Läs mer  om vårt stora  sortiment på  corroventa.se
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SERVICE ÖVER HELA EUROPA

MED KUNSKAP I SORTIMENTET
CORROVENTA ACADEMY   
– SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR
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. Samtidigt tar 
vi gärna del av dina erfarenheter och 
de problemställningar du har ställts 
inför ute på fältet. En verklighetsan-
passad produktutveckling ar viktig för 
att vi ska kunna erbjuda riktigt effektiva 
och användarvänliga produkter. Det
tjänar både vi och du på, långsiktigt. 

EXEMPEL PÅ SEMINARIER
Vi erbjuder ett program med introduk-
tions- och fortsättningskurs inom fukt- 
och torkteknik samt utbildning inom 
boendemiljö, fasta installationer. Vi går 
igenom bl.a. torkning av vattenskada 
i olika huskonstruktioner och bygg-
material. Torkning av fuktskador och 
installation av avfuktare i krypgrund. 
Radonmätning och radonsanering 
av höga radonhalter från marken och 
blåbetong. Avfuktning av kallvindar 
med behovsstyrd ventilation. 

SKRÄDDARSY DIN UTBILDNING
Vi skräddarsyr gärna en utbildning 
efter ert behov.

PÅ VÅRA SEMINARIER genomförs praktiska tester 
av olika torktekniker. 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.  
Utgångsläget 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

Läs mer och anmäl dig på: www.corroventa.se/corroventa-academy
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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 specialister 
på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har 
säljkontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker på  
vår fabrik i Bankeryd, Småland.    

www.corroventa.se

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  www.corroventa.se

Att vara partner till Corroventa öppnar 
för flexibla samarbeten. Våra fyra olika 
affärsmodeller är utformade för att 
skapa bästa möjliga lösning för våra 
sam arbetspartners. 

  Köpa utrustningen med anpassade 
garantier, service- och supportavtal.

  Hyra under en begränsad tid, för att 
exempelvis fylla på med maskiner vid 
hög belastning.

  Maskinpool. Du förvarar maskinerna 
under en längre tid, vilket gör arbetet 
smidigare för båda parter. Dessutom 
minskar transporterna.

  Leasing.

FYRA AFFÄRSMODELLER – VÄLJ UTIFRÅN DINA BEHOV

KÖPA HYRA MASKINPOOL LEASING


