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Corroventas affärsidé bygger på en djup kunskap om fuktens egenskaper 
och hur man i olika sammanhang på effektivaste sätt kan avlägsna fukt. 
Sedan mer än 35 år har vi med vetenskaplig metodik och ett brinnande 
intresse fördjupat oss i detta. Jakten på bra lösningar som fungerar i verkliga 
situationer har resulterat i ett flertal patenterade tekniker och produkter.

HÖGEFFEKTIVA LÖSNINGAR  
BASERADE PÅ INNOVATIONER  
OCH TORRA FAKTA

TILLVERKNING I SMÅLAND 
För bästa kvalitetssäkring utvecklar 
och producerar vi våra maskiner i vår 
fabrik i Bankeryd. Här kontrolleras och 
kvalitetssäkras maskinerna i varje steg 
av produktionsprocessen. Det skapar 
den höga kvalitetsnivå som är ut-
märkande för Corroventas produkter. 
Genom att samarbeta med Corroventa 
kan du alltid förvänta dig innovativa 
produkter med noggrant utvalda  
komponenter i allra högsta kvalitet. 
Det är därför vår devis är Innovation  
& Kvalitet in i minsta detalj.

35 ÅRS ERFARENHET 
I över 35 år har vi arbetat med att ta 
fram de bästa lösningarna för våra 
kunder. Våra säljkontor i Sverige och 
ute i Europa gör att vi kommer nära 
våra kunder och kan leverera våra 

maskiner snabbt. Våra kunder har till-
gång till en av de största hyrparkerna 
i Europa.

VAD INNEBÄR DET  
ATT VARA KUND HOS OSS? 
Vår höga service- och kunskapsnivå är 
mycket uppskattad bland våra kunder. 
Vi utvecklar produkterna i dialog med 
våra kunder för att underlätta deras 
vardag; produkterna har en robust 
konstruktion och ska fungera många 
år i tuffa miljöer.  
 
När du väljer Corroventa får du på  
köpet vårt totalperspektiv på ekonomi. 
I den ingår både lång livslängd och 
ekonomisk drift. Men också enkel  
och trygg funktion som kräver  
minimalt med tillsyn och underhåll.

”Corroventa har sedan starten 1985 strävat efter att tillverka och leverera maskiner 
för snabb och effektiv avfuktning. Tillsammans med våra kunder och nya krav har vi 
utvecklat vårt produktutbud till att vara ett av de ledande på marknaden. Corroventa 
står för innovation och vi strävar alltid efter att ge våra kunder det senaste inom tork- 
teknik. Ett exempel på detta är vår ES-familj som, tillsammans med SuperVision,  
möjliggör styrning och övervakning på distans för en mer kostnadseffektiv torkprocess. 

Vi ser fram emot en spännande utveckling tillsammans.” 
/Per Ekdahl - vd på Corroventa 2
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ÖVERSVÄMNINGAR OCH  
VATTENSKADOR 
En översvämning eller vatten-

skada kan vara ett stort problem, men 
behöver inte innebära en katastrof.  
Corroventa har kunskapen och utrust-
ningen för att avfukta olika byggnader 
och konstruktioner så att varje vatten-
skada kan torkas så snabbt och effektivt 
som möjligt. Genom maskinpooler och 
depåer på flera platser i Europa kan vi 
snabbt få rätt maskiner på plats, även vid 
stora översvämningar där många fastig- 
heter är drabbade. Vi konstruerar våra 
avfuktare, turbiner och kringutrustning 
med tydlig målsättning att en vatten-
skada i en byggnad ska kunna torkas 
så säkert och ljudlöst att människorna 
som vistas i miljön inte behöver flytta ut 
under torkprocessen. Något som kan vara 
ovärderligt då snabba åtgärder behövs 
sättas in vid en vattenskada. 

PÅLITLIG BYGGAVFUKTNING 
GER KORTARE BYGGTID 
Vi är sedan länge en av 

marknadsledarna på avfuktning vid 
vattenskador och sund boendemiljö. Vår 
expertis ligger bakom marknadens mest 
moderna utrustning och torktekniker. 
Vårt kunnande står till ditt förfogande 
även för avfuktning i byggprocesser, 
där vi erbjuder kortare byggtider som 
leder till tidigare inflyttning och säkrare 
konstruktioner. Service- och support- 
organisationen erbjuder dig experthjälp, 
maskinerna är bland de mest effektiva 
på marknaden och vi har dessutom en 
av Europas största hyrparker.

 
 
 
 
 

PRODUKTER FÖR EN SUND 
OCH TRYGG BOENDEMILJÖ 
Fukt, lukt och radon är bland 

de vanligaste orsakerna till dålig boende- 
miljö. Problemen kan leda till stora 
skador och kostnader – men också till 
hälsoproblem. Som fastighetsägare 
är det därför viktigt att skydda sin 
bostad och att skapa en trygg och sund 
boendemiljö.

Corroventas lösningar kombinerar  
hög effektivitet och låga driftskostnader 
med lång livslängd och pålitlig drift. Det 
säkerställer både trygghet, bra funktion, 
bekymmersfritt boende och lägsta 
möjliga totalkostnad.
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EN AV EUROPAS STÖRSTA HYRPARKER. Om du vill 
öka ditt företags maskinkapacitet vid hög belastning, 
passar vår uthyrning perfekt. Vi har idag ca 10 000 
maskiner i vår hyrpark – en av de största i Europa –  
och vi kan leverera direkt till platsen för vattenskadan.

ETT FÖRTROENDEFULLT  
PARTNERSKAP

Att vara partner till Corroventa innebär flexibla samarbeten. Våra fyra olika 
affärsmodeller är utformade för att skapa optimala lösningar för alla behov. 
Tillsammans hittar vi en lösning som passar just din verksamhet.

KÖPA 
Du kan välja att köpa ut-
rustningen med anpassade 

garantier, service- och supportavtal.

HYRA 
Hyr under en begränsad tid, 
för att exempelvis fylla på 

med maskiner vid hög belastning.  
Vi har ca 10 000 maskiner i vår hyrpark, 
som är en av de största i Europa. Ut-
hyrningsprodukterna finns tillgängliga 
i ett flertal depåer runt om i Europa för 
leverans inom några timmar.

LEASING 
Vi erbjuder ett  
leasingupplägg via  

lokala samarbetspartners. 
 

MASKINPOOL 
Du förvarar maskinerna i 
ditt lager under en längre 

tid, vilket gör arbetet smidigare  
för båda parter och minskar trans-
porterna.
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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.

SERVICE & REPARATION  
ÖVER HELA EUROPA
Corroventas produkter är av avgörande betydelse  
för konsekvenserna av exempelvis en översvämning  
– det står stora värden på spel. 

För att våra kunder ska ha ett så problemfritt ägande som  
möjligt och kunna fokusera på din verksamhet erbjuder  
Corroventa professionell service och reparation av maskinerna 
och det finns givetvis lånemaskiner tillgängliga under tiden. 
Samtliga Corroventas kontor i Europa har kunnig personal  
som utför snabb service där varje maskin slutligen testas  
för att garantera säkerheten. Både samarbetspartners och  
fastighetsägare måste kunna lita på att våra produkter gör  
sitt jobb och att vår serviceorganisation är lika pålitlig.  
Utgångsläget är enkelt – vi finns alltid till hands!

MED KUNSKAP I SORTIMENTET
CORROVENTA ACADEMY  
– SEMINARIER & UTBILDNINGAR
Med rätt kunskap åstad-
kommer man ett bättre  
resultat snabbare och  
smartare. 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 vid ett flertal tillfällen 
under hela året. Samtidigt tar vi 
gärna del av dina erfarenheter och de 
problemställningar du har ställts inför 
ute på fältet. En verklighetsanpassad 
produktutveckling är 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 hus- 
konstruktioner och byggmaterial. 

  Torkning av fuktskador och  
installation av avfuktare i krypgrund. 

  Radonmätning och sanering av hög 
radonhalt från marken och blåbetong. 

  Avfuktning av kallvindar med  
behovsstyrd ventilation.

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

Läs mer och anmäl dig på:  
www.corroventa.se/corroventa-academy
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Corroventa kombinerar innovationskraft med 35 års erfarenhet inom  
vattenskadesanering. Idéer föds ute i verkligheten hos våra installatörer, 
ofta där olyckor ägt rum.

INNOVATION OCH KVALITET  
IN I MINSTA DETALJ

Våra kunder har alltid varit utgångs-
punkten i vår produktutveckling.  
Att hitta smarta och effektiva  
lösningar som gör våra kunders 
arbetsdag effektivare är en stark 
drivkraft för oss. 

KVALITET OCH HÅLLBARHET
Våra produkter ska utföra tork   - 
uppdrag så snabbt och med så  
liten energi åtgång som möjligt. 

Dessutom ska produkterna vara 
kompakta och tystgående. Målet är 
bästa torkresultat, total ekonomi  
och miljönhänsyn.  

Den höga kvaliteten är utmärkande  
för Corroventas produkter, och den 
ruckar vi inte på. Våra avfuktare ska 
fungera driftsäkert, effektivt och  
energisnålt i många år. De har en 
robust design som klarar behandling  
i tuffa miljöer.

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.

ES-familjen är tillsammans med vårt styrsystem  
SuperVision® en revolutionerande lösning för tork- 
resultatet, miljön och totalekonomin. Samtliga 
maskiner i serien är kompatibla med SuperVision®, 
och tillsammans bildar de ett system som är unikt 
på marknaden.
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ES-FAMILJEN – EN ENERGIEFFEKTIV  
PRODUKTLINJE MED UNIKA EGENSKAPER

PÅ VÅRT HUVUDKONTOR I SVERIGE sker både utveckling, produktion och utbildning. Närhet och kontakter emellan delarna säkerställer verklighetsanpassad  
produkt utveckling och hög kvalitet i tillverkningen.

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

KOMMUNICERAR MED 
VARANDRA
ESmaskinerna har ett 
intelligent integrerat 
styrsystem för att uppnå 
optimerad prestanda och 
samverkan mellan de olika 
modellerna.

OPTIMERAD TORKTID
Eftersom det går att opti
mera torkresultatet redan 
vid installationstillfället, 
jobbar maskinen mer 
effektivt och uppdraget 
blir klart på kortare tid.

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

HÖGST KAPACITET I 
MINST FORMAT
ESmaskinerna är, i 
förhållande till sin storlek, 
kraftfullare än någon 
annan serie vi har tagit 
fram. Trots det kompakta 
utförandet kan våra 
kylavfuktare leverera mer 
vatten än traditionella 
kylavfuktare som är 
dubbelt så stora.

TYSTGÅENDE DRIFT
ESmaskinerna jobbar 
extremt tyst, och de har 
till och med ett silentmode 
som kan ställas in på  
nätterna. Detta är en 
enorm fördel när maski
nerna används i exempel
vis boendemiljöer.
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ES-familjen i kombination med vårt styrsystem SuperVision® är en  
revolutionerande lösning för torkresultatet, miljön och totalekonomin.  
Alla maskiner i ES-familjen är kompatibla med SuperVision®, och tillsammans 
bildar de ett system som är helt unikt på marknaden. Med SuperVision® kan 
du styra, mäta och övervaka torkprocessen när du vill, från var du vill.

FJÄRRSTYRD ÖVERVAKNING
AV TORKPROCESSEN SPARAR
TID, PENGAR OCH ENERGI

Corroventas senaste innova-
tion, SuperVision®, är ett 
unikt övervakningssystem 
och en revolutionerande 

nyhet för branschen. Super-
Vision® är ett genomtänkt 

och användarvänligt system 
som gör det möjligt övervaka och fjärr- 
styra torkprocessen från din dator, 
smartphone eller surfplatta. Systemet 
ger dig full kontroll över torkprocessen, 
oavsett om du använder Corroventas 
produkter dagligen eller om du är 
representant för ett försäkringsbolag.

TOTAL KONTROLL 
Med hjälp av fjärrstyrning och 
övervakning av torkprocessen kan 
fuktteknikern hantera många fler 
uppdrag samtidigt och man slipper 
spendera onödig tid på resande 
fot för att kontrollera processen på 
plats.  Eftersom systemet tillåter 
total kontroll över torkprocessen blir 
resultatet optimalt. Dessutom kan 
torkprocessen avslutas vid exakt rätt 
tidpunkt, vilket sparar energi och 

kostnader ytterligare. SuperVision® är 
den optimala lösningen för tork- 
resultatet, totalekonomin och miljön.

EXTREM ENERGIEFFEKTIVITET 
Corroventa erbjuder några av branschens 
ledande och mest energieffektiva  
produkter. Om de kombineras med  
SuperVision® minskas energianvänd-
ningen ytterligare. SuperVision® kan 
användas tillsammans med valfri 
produkt ur Corroventas ES-serie. Varje 
uppsättning SuperVision® kan styra  
en cell med upp till åtta maskiner. 
 
MINDRE RESTID  
Ofta måste fuktteknikern besöka 
arbetsplatsen för att kontrollera att 
torkningen fortgår som den ska eller 
om inställningarna behöver justeras. 
SuperVision är lösningen. Eftersom 
torkningen fjärrstyrs och övervakas, 
slipper fuktteknikerna onödig restid. 
Mindre restid betyder mer arbetstid, 
utan att arbetsdagen blir längre.  
SuperVision® sparar din verksamhets 
tid, pengar och energi.

www.corroventa.se

INSAMLING AV DATA
SuperVision® samlar in data från torkprocessen 
genom en GSMgateway, som drivs av avfuktaren. 
Den fästes på maskinen med hjälp av magneter. 
Med en enkel knapptryckning synkroniseras  
SuperVision® med maskinen.
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VISUALISERING, ÖVERVAKNING OCH STYRNING
Informationen som kommer från GSMgatewayen lagras på en 
webbserver, och visas i ett användarvänligt gränssnitt på din 
dator, surfplatta eller mobil. Med hjälp av SuperVision® kan du 
analysera datan i realtid och ändra inställningar, lägen, börvärden 
och mycket mer – var du än befinner dig, när som helst på dygnet.

DOKUMENTATION
I statistikvyn kan du enkelt skapa anpassade 
diagram och scheman utifrån data från 
sensornoderna. SuperVision® gör det också 
möjligt att skapa och exportera anpassade 
rapporter.
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Corroventa erbjuder avfuktare med adsorptions- och kylteknik i både analogt 
och digitalt (ES) utförande där alla modeller har följande egenskaper gemen-
samt; de är kraftfulla och robusta, kompakta och användarvänliga och de har 
en lång livslängd. Byggda för proffs, helt enkelt.

GEDIGEN KVALITET OCH 
HÖG PRESTANDA FÖR  
PROFESSIONELL AVFUKTNING 

PÅLITLIGA ANALOGA MODELLER 
Våra analoga avfuktare är det optimala 
valet för dig som föredrar manuell styr-
ning. Maskinerna är små och kompakta 
och samtidigt bland de mest effektiva 
på marknaden. Här finns prestanda, 
kvalitet, ergonomi och driftssäkerhet i 
absolut toppklass.

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

ES-avfuktarna kan kommunicera 
med varandra för att uppnå optimerad 
prestanda och samverkan. Dessutom 
kan de anslutas till SuperVision®, 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.

Läs mer 
om vårt sortiment på  

corroventa.se
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  Adsorptionsavfuktare A4 
ES X har digital styrning och 
är utrustad med extravärme. 
Den är dimensionerad för att 
kunna användas i både små 
och stora avfuktningsuppdrag. 

Den har en torrluftsmängd 
på upp till 350 m3/h och en 
avfuktningskapacitet på  
27 liter/dygn redan vid 60 
procent relativ luftfuktighet 
(RF) och 20°C.

  ES-seriens största 
kylavfuktare som är mycket 
kompakt och effektiv i  
förhållande till sin storlek.  
K5 ES HP PX har en kapacitet 
på upp till 45 liter/dygn och 
ger en luftmängd på 500 
m3/h.

I alla våra 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.

ADSORPTIONSAVFUKTARE 

I ouppvärmda miljöer eller när vatten trängt 
djupt in i konstruktionen är torkning med  
adsorptionsavfuktare den idealiska lösningen.

KYLAVFUKTARE 

Kylavfuktare är ofta en bra lösning eftersom de 
inte kräver någon omfattande installation. De 
arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer.

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
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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
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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

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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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
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Vid torkning av vatten- och fuktskador finns en rad olika torktekniker att tillgå. 
Varje skada är unik och lösningen på problemet är nästan aldrig densamma.  
Den beror bland annat på hur skadan ser ut, om den är liten eller stor, vilken typ  
av material och byggkonstruktion som ska avfuktas samt vilka krav som ställs på 
torktid, ljudnivåer, energiförbrukning med mera.

VI HAR KUNSKAP OM DE  
SENASTE TORKMETODERNA

 Sugtorkning är en bra och 
enkel metod för att torka 
skiktade konstruktioner. 
Sugtorkning ska alltid  
användas som ett första 
steg vid torkning av  

flytande golv på betong-
platta där vatten har läckt 
ner i fyllningen eller  
isoleringen under det  
flytande golvet. 

SUGTORKNING

En turbin sugtorkar en golvkonstruktion med vattenavskiljare. 
Torrluften från avfuktaren sugs ned i kostruktionen av undertrycket 
som turbinen skapar. 

CORROVENTA ACADEMY - SEMINARIUM
Hjälp dina kunder att spara tid, pengar och miljö genom att  
avfukta istället för kostsamma rivningar av byggnader.  
På Corroventa Academy genomförs praktiska tester av olika  
torkmetoder. Vi utbildar gärna dig och ditt team. 
  
Läs mer och anmäl dig på www.corroventa.se/corroventa-academy

 Trycktorkning är en av de 
effektivaste och snabbaste 
metoderna på marknaden 
för att torka skiktade kon-
struktioner. Trycktorkning 
kan med fördel användas  

vid torkning av flytande  
golv på betongplatta där  
vatten har läckt ner i  
fyllningen eller isoleringen 
under det flytande golvet. 

TRYCKTORKNING

En avfuktare kombinerat med en turbin trycktorkar ett skiktat golv 
och en uppreglad vägg samtidigt.
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 Push-pull metoden 
leder fukten ut från både 
konstruktion och rumsluft 
istället för att trycka tillbaka 
fukten i rummet för att  
bearbeta den med en till 

avfuktare. Du får en väldigt 
tystgående installation och 
minimerar risken att partiklar 
från konstruktionen sprids i 
boendemiljön.

PUSH-PULL METODEN

En kombination av tryck- och sugtorkning.
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  Ett av de effektivaste  
sätten att torka isolering i 
ett bjälklag eller i en upp-
reglad konstruktion är att 
använda en lågtrycksfläkt 
och avfuktare i kombination.  
 

Denna kombination gör att 
man kan leda stora mängder 
torr luft genom den upp-
reglade byggkonstruktionen 
och passar därför utmärkt till 
torkning av bjälklag, väggar, 
golv och övriga hålrum.

BJÄLKLAGSTORKNING

Avfuktare och en lågtrycksfläkt torkar ett uppreglat golv.

  En avfuktare placeras i 
rummet där en skada skett. 
Avfuktaren blåser fritt ut 
torrluft i hela rummet, varvid 

samtliga ytor torkas. En bra 
första åtgärd innan man  
installerar en mer djup-
gående torkmetod.

RUMSAVFUKTNING

Fläkten ökar luftströmmen med torrluft över de fuktiga ytorna och 
torkprocessen påskyndas.

 Att plasta in en fukt-
skadad konstruktion som 
t.ex. vid avfuktning av golv 
eller väggar, är ett mycket 
effektivt sätt att snabba på 

torkprocessen och utnyttja 
avfuktarens kapacitet.  
På detta vis kan man torka 
en stor skada snabbare med 
mindre antal avfuktare.

INPLASTNING

Optimera torkresultatet med hjälp av grundlig inplastning.

SLANGSYSTEM FÖR ENKEL INSTALLATION
Corroventa erbjuder flexibla och användarvänliga slangsystem för 
tryck eller sugtorkning. Till våra kombimaskiner och turbiner kan 
slangsystem C16 och C25 anslutas. Installationen är enkel, snabb, 
och mycket tillförlitlig. Slangarna kan enkelt förlängas vid behov.
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IDEALISK FÖR STORA OCH KRÄVANDE TORKJOBB
Ju snabbare man sätter in en torkningsåtgärd desto 
större chans är det att minimera skadans omfatt
ning och förkorta torktiden. Stora kostnader kan 
sparas om man snabbt och effektivt kommer igång 
med en torkprocess.

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

Högeffektiva mobila adsorptionsavfuktare för stora och krävande 
jobb. Passar mycket bra vid avfuktning av större nybyggnationer  
och renoveringar eller till akuta åtgärder i samband med bränder  
och översvämningar.

HÖGEFFEKTIVA  
AVFUKTARE FÖR STORA  
OCH KRÄVANDE JOBB

PÅLITLIG BYGGAVFUKTNING  
GER KORTARE BYGGTID OCH 
SNABBARE INFLYTTNING 
Byggavfuktning är viktigt av flera
anledningar, inte minst ekonomiska.
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 CTR 10 000 och A50 TD2 
är stora avfuktare som lämpar sig 
mycket bra för större nybyggen eller 
stora vattenskador.

AVFUKTNING EFTER BRAND 
Korrosiva rökavlagringar som ofta bildas
i en brand tillsammans med en hög
luftfuktighet från släckningsarbetet
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 är det viktigt 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 inplastningsmetoden
för att snabbare sänka den relativa
fukten RF%.

SNABB LEVERANS UT I EUROPA 
Genom våra maskinpooler och depåer 
på flera platser runtom i Europa kan vi 
snabbt få rätt maskiner på plats, även 
vid stora översvämningar där många 
fastigheter är drabbade.
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ENERGIEFFEKTIV
Maximal energiåteranvändning genom patenterad 
värmeväxlarlösning och 12 kW extravärmare för 
torrluften. Ett kompakt format och låg vikt för att 
minimera energianvändningen i logistikledet samt 
förbättra arbetsmiljön. 

HÖG KAPACITET
Högeffektiva adsorptions 
avfuktare vid större skador  
och byggavfuktning.

 CTR 10 000 har ett impo-
nerande torrluftsflöde på 
hela 10 000 m3/h och en 
kapacitet på 875 liter/dygn. 

Den är placerad på en trailer 
och kan lyftas med truck 
eller kran för att underlätta 
hanteringen. 

CTR 10 000 

  A50 TD2 har ett torrlufts- 
flöde på upp till 4 300 
m3/h och är utrustad med 
extravärmare. Den kan köras 
med B-körkort och en person 
kan transportera, installera 

och driva maskinen på egen 
hand. Tack vare patenterad 
teknik är den väldigt energi-
effektiv då den återvinner  
85 procent av värmen.

A50 TD2 
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PRODUKTER FÖR EN SUND  
OCH TRYGG BOENDEMILJÖ

Fukt, lukt och radon är de vanligaste orsakerna till negativ påverkan på boendemiljön 
och kan leda till stora skador och kostnader. Som fastighetsägare är det därför viktigt 
att skydda sin bostad för att skapa en trygg och sund boendemiljö.

Fuktproblem på vinden  
åtgärdas med VentoVind™  
– behovsstyrd ventilation  
för kallvindar.

Corroventa har erfarenhet utifrån mer 
än 19 000 radon mätningar och vi har 
levererat utrustning till över 3 000  
radon saneringsprojekt. 

20 000 hushåll i Sverige har 
en avfuktare från Corroventa 

installerad i krypgrunden. 

VENTOVIND™
BEHOVSSTYRD VENTILATION  
FÖR STORA OCH SMÅ KALLVINDAR
VentoVind™ Pro fungerar utmärkt som lösning för att  
åtgärda en befintlig kallvind som har påvisade fuktproblem 
likväl som för att redan på ritbordet projektera en fuktsäker  
kallvind med styrd ventilation för nyproduktion. Både 
produktionskalkyl och livscykelkostnad talar för att styrd 
ventilation är det mer kostnadseffektiva alternativet för att 
fuktsäkra en kallvind. VentoVind™ kan anpassas till allt ifrån 
mindre kallvindar till flerfamiljshus och större fastigheter.

VENTOVIND™ PRO - För vindsutrymmen upp till 150 m3.
VENTOVIND™ PRO SPECIAL- Vindsavfuktning anpassad  
efter stora eller komplexa installationer.
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KRYPGRUNDSAVFUKTNING
Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. 
Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som 
finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning 
och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn. Det förekommer 
huskonstruktioner med krypgrunder som är oventilerade, inneluftsventilerade eller 
uteluftsventilerade. Den senare typen av krypgrund, dvs den uteluftsventilerade är 
ofta extremt känslig för fukt.

PRINCIPEN FÖR AVFUKTNING  
AV KRYPGRUNDER
När utomhusluften, särskilt under den varma årstiden, 
kommer in i krypgrunden (D) under huset kyls den av den 
kalla omgivningen varvid den relativa fukten ökar och 
därmed även ökar risken för mögelangrepp och lukter. 
Genom att avfukta luften så att den relativa fukten 
understiger 65–70 procent kan angrepp av mögel  
förhindras. Luften i krypgrunden sugs in i avfuktaren (A). 
Den torra luften (B) ska distribueras på ett sådant sätt 
att krypgrunden hålls torr. Samtidigt som avfuktaren 
torkar luften avlägsnar den all fukt (C) ut ur krypgrunden 
till omgivningen. Övervakning av krypgrundsinstalla-
tionen sker via en hygrostatdel ansluten till avfuktaren i 
grunden och en trådlås kontrollpanel i bostadsutrymmet.

KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 300TT2  
MED PATENTERAD TEKNIK
CTR 300TT2 är specialkonstruerad för användning i 
krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, 
driftsäkerhet, brandsäkerhet och lång livslängd. Tack 
vare vår patenterade spjällösning som skapar ett under-
tryck i krypgrunden, så är CTR 300TT2 även lämplig för 
lukt- och radonsanering. CTR 300TT2 har funnits i vårt 
sortiment i över 15 år och är en av våra lojala trotjänare. 
Corroventa har tagit fram kompletta monteringskit för 
enkelt, snabbt och korrekt montage i krypgrund.

HOMEVISION
Med styrsystemet HomeVision får fastigheten en kontrollerad avfuktning i 
krypgrunden. Krypgrundsinstallationen övervakas, styrs och regleras genom 
en hygrostatdel som är ansluten till avfuktaren, samt en trådlös kontroll 
panel i bostadsutrymmet. 



www.corroventa.se

PRODUKTER FÖR RADONSANERING  
I BOENDEMILJÖ

RADONSUG RS 100 är utvecklad för radonsanering 
av hus med platta på mark eller källare/suterräng 
som ligger på mark där det är svårt att få luft  
genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraft-
full, kan den kopplas samman med långa rör och 
är därför mycket lättplacerad.

RADONSUG RS 400 är utvecklad för radonsanering 
av hus med platta på mark eller källare/suterräng 
som ligger på porösa underlag. Till skillnad från 
traditionella radonsugar är fläktmotorn av typen 
EC-fläkt som gör radonsugen mycket energieffektiv.

KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 300TT2  
är specialkonstruerad för användning i krypgrunder 
men tack vare vår patenterade spjällösning som 
skapar ett undertryck i krypgrunden, så är CTR 
300TT2 även lämplig för lukt- och radonsanering.

SÅ HÄR FUNGERAR RADONSANERING 
MED CORROVENTAS PRODUKTER

Radon tränger upp i boendemiljön genom 
otätheter i huset. Som åtgärd installeras en 
radonsug och ett rörsystem för att skapa ett 
undertryck under plattan. Den radonhaltiga 
luften passerar radonsugen och evakueras  
ut till omgivningen där den blandas upp  
med vanlig, frisk luft.

EFFEKTIVA ÅTGÄRDER VID HÖGA VÄRDEN  
AV RADON I BOENDEMILJÖ
Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri. I inomhusluften 
är radon en stor hälsorisk och orsakar ett stort antal lungcancerfall varje år i Sverige. 
Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

CORROVENTA HAR ERFARENHET UTIFRÅN MER ÄN 19 000  
RADONMÄTNINGAR OCH VI HAR LEVERERAT UTRUSTNING  
TILL ÖVER 3 000 RADONSANERINGSPROJEKT. RING OSS PÅ  
TELEFON 036-37 12 00 OCH TALA MED EN EXPERT.
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SKADEDJURSSANERING  
- VÄRMESYSTEM H4 ES
Vägglöss och skadedjur är ett växande probem över hela världen. Ju mer vi reser desto 
större risk för spridning. Det finns flera olika system mot skadedjur på marknaden, 
men Corroventas värmesystem sanerar snabbt, enkelt och utan kemikalier. Värme- 
maskinen ingår i vår ES-familj och levereras diskret tillsammans med isoleringstält 
som rymmer en stor mängd möbler och föremål som behöver saneras. Sanerings- 
processen går att fjärrstyras med Corroventas styrsystem SuperVision®, vilket ger dig  
full kontroll över saneringen, mer effektiv fördelning av tiden och sparade pengar.

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.

RÄTT TEMPERATUR.  
Tack vare det täta  
isoleringsmaterialet  
kommer luften snabbt  
upp i rätt temperatur.

MARKERINGAR.  
För bästa luftcirkulation, 
placera möbler och  
föremål innanför de  
röda markeringarna.

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 tältöpp
ningen 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.

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. 

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.

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

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


