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 VATTENSKADOR

ADSORPTIONS-
AVFUKTARE
Våra adsorptionsavfuktare har länge varit riktmärke i branschen 
när det gäller torkresultat, energieffektivitet och kvalitet.  
Med ES-serien sätter vi nya standarder även för intelligent  
styrning, användarvänlighet och flexibilitet.

www.corroventa.se
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ADSORPTIONSAVFUKTARE A2 ES

Som medlem i ES-familjen har A2 ES en stor mängd inbyggda drifts- och  
kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella tork-
upp draget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än  
traditionella adsorptionsavfuktare. 

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket 
förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfukt-
ningsuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när  
den används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A2 ES kan samarbeta med alla andra ES-maskiner  
och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

Adsorptionsavfuktare A2 ES har digital styrning och är 
dimensionerad för små och medelstora avfuktningsuppdrag. 
Den har en torrluftsmängd på upp till 220 m3/h och en  
avfuktningskapacitet på 17 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 17 l/dygn

Inbyggd hygrostat Ja

ΔX Upp till 5 g/kg

Torrluftsmängd Upp till 220 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Ljudnivå (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 200 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 1 000 W 2)

Vikt 16 kg

Storlek (L x B x H) 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002281

ERGONOMISK DESIGN

TILLBEHÖR

TEKNISKA DATA

Extern RHT-sensor (1002817)....................................... sid. 81

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Ljuddämpare Ø 163 mm (9910136) ............................. sid. 86

Slang Ø 82 mm (9910145) ............................................sid. 87

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Snabbklämma Ø 48-54 mm (9900795) .................... sid. 92

Snabbklämma Ø 97-102 (9900799)  ............................sid. 92

Utfyllnadsrör 80x75 (9910159) .....................................sid. 92

SuperVision® ................................................................. sid. 77

A4 ES ..............................................................................sid. 22

A4 ES X...........................................................................sid. 23

K3 ES HP ........................................................................sid. 37

K5 ES HP PX .................................................................. sid. 38

T2 ES .............................................................................. sid. 43

T4 ES ............................................................................. sid. 44

WS4 ES ......................................................................... sid. 49

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

L4 ES HP ......................................................................... sid. 31

L4 ES HPW .....................................................................sid. 32

KAN KOMBINERAS MED

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.

Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje Super Vision®– 
modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
2) Driftsläge Max Mode
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TILLBEHÖR

Extern RHT-sensor (1002817)....................................... sid. 81

Ljuddämpare Ø 163 mm (9910136) ............................. sid. 86

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 82 mm (9910145) ............................................sid. 87

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Snabbklämma Ø 48-54 mm (9900795) .................... sid. 92

Snabbklämma Ø 97-102 (900799)  ..............................sid. 92

Utfyllnadsrör 80x75 (9910159) .....................................sid. 92

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision® ................................................................. sid. 77

A2 ES .............................................................................. sid. 21

A4 ES X...........................................................................sid. 23

K3 ES HP ........................................................................sid. 37

K5 ES HP PX .................................................................. sid. 38

T2 ES .............................................................................. sid. 43

T4 ES ............................................................................. sid. 44

WS4 ES ......................................................................... sid. 49

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

L4 ES HP ......................................................................... sid. 31

L4 ES HPW .....................................................................sid. 32

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 27 l/dygn

Inbyggd hygrostat Ja

ΔX Upp till 5 g/kg

Torrluftsmängd Upp till 350 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Ljudnivå (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Anslutning 230V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 500 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 1 300 W 2)

Vikt 18 kg

Storlek (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002760

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

ADSORPTIONSAVFUKTARE A4 ES

Som medlem i ES-familjen har A4 ES en stor mängd inbyggda drifts- och 
k ontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella tork-
uppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än 
traditionella adsorptionsavfuktare. 

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket 
förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfukt-
ningsuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den 
används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A4 ES kan samarbeta med alla andra ES-maskiner 
och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

Adsorptionsavfuktare A4 ES har digital styrning och är 
dimensionerad för små och stora avfuktningsuppdrag.  
Den har en torrluftsmängd på upp till 350 m3/h och en av-
fuktningskapacitet på 27 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®– 
modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
2) Driftsläge Max Mode
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ADSORPTIONSAVFUKTARE A4 ES X

Som medlem i ES-familjen har A4 ES X en stor mängd inbyggda drifts- och kontroll- 
lägen som gör att torkeffekten kan optimeras samtidigt som maskinen håller en 
lägre energiförbrukning än traditionella adsorptionsavfuktare. 

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket 
förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktnings-
uppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i 
exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A4 ES X kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och 
den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

Adsorptionsavfuktare A4 ES X är ES-seriens största modell. 
Den 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 l/dygn 
redan vid 60% RF och 20°C.

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 27 l/dygn

Inbyggd hygrostat Ja

ΔX Upp till 5 g/kg

Torrluftsmängd Upp till 350 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Ljudnivå (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Anslutning 230V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 500 W

Anslutningseffekt inkl. värmare 2 500 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 1 300 W 2)

Vikt 18 kg

Storlek (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002186

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR

Extern RHT-sensor (1002817)....................................... sid. 81

Ljuddämpare Ø 163 mm (9910136) ............................. sid. 86 

Slang Ø 82 mm (9910145) ............................................sid. 87

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Snabbklämma Ø 48-54 mm (9900795) .................... sid. 92

Snabbklämma Ø 97-102 (900799)  ..............................sid. 92

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision® ................................................................. sid. 77

A2 ES .............................................................................. sid. 21

A4 ES ..............................................................................sid. 22

K3 ES HP ........................................................................sid. 37

K5 ES HP PX .................................................................. sid. 38

T2 ES .............................................................................. sid. 43

T4 ES ............................................................................. sid. 44

WS4 ES ......................................................................... sid. 49

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

L4 ES HP ......................................................................... sid. 31

L4 ES HPW .....................................................................sid. 32

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®– 
modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
2) Driftsläge Max Mode



ANALOGT ELLER DIGITALT
CORROVENTAS ADSORPTIONSAVFUKTARE FINNS I DIGITALT ELLER ANALOGT  
UTFÖRANDE – MED STARKA GEMENSAMMA FÖRDELAR; DE ÄR KRAFTFULLA OCH ROBUSTA, 
KOMPAKTA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA, OCH DE HAR EN PRESTANDA I HÖGSTA KLASS.  
BYGGDA FÖR PROFFS, HELT ENKELT.
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ENKELT UNDERHÅLL

TILLBEHÖR

Torrluftsslang Ø 102mm (9910141) ...... ........................sid.87 

Axelrem, svart, 2m (1004503) ...................................se ovan

Hygrostat HR1-5 (9901100) .........................................sid. 80

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Torrluftsslang Ø 102 mm (9910141) .............................sid. 87

Filter (1004493) ............................................................ sid. 90

Snabbklämma Ø 48-54 mm (9900795)  ....................sid. 92

Snabbklämma Ø 97-102 (9900799) .............................sid. 92

KAN KOMBINERAS MED

A2 ....................................................................................sid. 26

A4....................................................................................sid. 27 

T2 ................................................................................... sid. 46 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

L4 HP ..............................................................................sid. 33

L4 HPW ......................................................................... sid. 34

ADSORPTIONSAVFUKTARE A1

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 9/6 l/dygn 2)

Torrluftsmängd Upp till 140/100 m3/h 2)

Torrluftsfördelning 1 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø50 mm

Ljudnivå (3 m)  48/42 dB(A) 1)

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 600 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 550/400 W 2)

Vikt 8,5 kg

Storlek (LxBxH)  310 x 253 x 287 mm

Artikelnummer 1003969

TEKNISKA DATA

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
2) Hög-/lågfart

A1 är, liksom alla Corroventas maskiner en robust avfuktare som tål tuffa 
miljöer. Det är en enklare variant som är kompakt och med låg vikt som gör
den enkel att transportera och hantera. Den är utrustad med en flerhastighets 
fläkt för att optimalt distribuera torrluften. Avfuktaren är också utrustad med 
hygrostat för energieffektiv användning, samt en MID-godkänd kWh-mätare.

A1 är Corroventas allra minsta adsorptionsavfuktare.  
Den har en torrluftsmängd på upp till 140 m3/h och  
en avfuktningskapacitet på 9 l/dygn vid 20C, 60 %RF.

Axelband finns att beställa som tillbehör för att förenkla 
transporten.

Avfuktaren är designad för enkel rengöring och underhåll. 
Majoriteten av elektroniken är placerad i locket som enkelt 
kan demonteras. 
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ERGONOMISK DESIGN

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100)......................................... sid. 80

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 82 mm (9910145) ............................................sid. 87

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Snabbklämma Ø 48-54 mm (9900795) .................... sid. 92

Snabbklämma Ø 97-102 mm (9900799).................... sid. 92

Utfyllnadsrör 80x75 (9910159) .....................................sid. 92

KAN KOMBINERAS MED

A4....................................................................................sid. 27 

T2 ................................................................................... sid. 46 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

L4 HP ..............................................................................sid. 33

L4 HPW ......................................................................... sid. 34

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

ADSORPTIONSAVFUKTARE A2

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 16/12 l/dygn 2)

Torrluftsmängd Upp till 220/170 m3/h 2)

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Ljudnivå (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 250 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 850/1 100 W 2)

Vikt 16 kg

Storlek (L x B x H) 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1003676

TEKNISKA DATA

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
2) Hög-/lågfart

Adsorptionsavfuktare A2 är analog och är därför det optimala valet om man 
föredrar manuell styrning. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergo-
nomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt 
att flytta mellan avfuktningsuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är 
en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A2 har analog styrning och är  
dimensionerad för små och medelstora avfuktningsuppdrag. 
Den har en torrluftsmängd på upp till 220 m3/h och en av-
fuktningskapacitet på 16 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.
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ADSORPTIONSAVFUKTARE A4

Kapacitet 20°C, 60% RF Upp till 25/17 l/dygn 2)

Torrluftsmängd Upp till 330/210 m3/h 2)

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Ljudnivå (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 550 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF 1 100/1 350 W 2)

Vikt 18 kg

Storlek (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1003677

TEKNISKA DATA

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
2) Hög-/lågfart

ERGONOMISK DESIGN

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100)......................................... sid. 80

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 82 mm (9910145) ............................................sid. 87

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Snabbklämma Ø 48-54 mm (9900795) .................... sid. 92

Snabbklämma Ø 97-102 mm (9900799).................... sid. 92

Utfyllnadsrör 80x75 (9910159) .....................................sid. 92

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

Adsorptionsavfuktare A4 är analog och är därför det optimala valet om man 
föredrar manuell styrning. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergo-
nomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt 
att flytta mellan avfuktningsuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är 
en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A4 har analog styrning och är dimen-
sionerad för små och stora avfuktningsuppdrag. Den har en 
torrluftsmängd på upp till 330 m3/h och en avfuktnings- 
kapacitet på 25 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.

KAN KOMBINERAS MED

A2 ....................................................................................sid. 26 

T2 ................................................................................... sid. 46 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

L4 HP ..............................................................................sid. 33

L4 HPW ......................................................................... sid. 34
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ADSORPTIONSAVFUKTARE A50 TD2

A50 TD2 har ett torrluftsflöde på upp till 4 300 m3/h och är utrustad med extra-
värmare. Den är mycket användarvänlig och innehåller all utrustning som är 
nödvändig för stora torkningsarbeten. Maskinen kan placeras både inomhus  
och utomhus.

  Idealisk för stora, krävande tork-
ningsjobb samt byggavfuktning.

  Kan lyftas med truck eller kran.
  Enkel uppstart, manövrering och 

övervakning. Styrs och sköts via 
touchpanel.

  Energieffektiv: Återvinner 85 pro-
cent av värmen genom patenterad 
teknik.

  Hög kapacitet – upp till 450 l/dygn.
  För att transportera maskinen 

fodras i regel B-körkort.

Högeffektiv mobil 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.

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

Mått (L x B x H) 410 x 200 x 190 cm

Vikt 1 090 kg

Artikelnummer 9905555

TEKNISKA DATA

HÖGEFFEKTIV OCH FULLUTRUSTAD

Adsorptionsavfuktare A50 TD2 lämpar sig mycket bra för 
större nybyggen eller stora vattenskador. Den är mycket 
användarvänlig och innehåller all utrustning som är nöd-
vändig för stora torkningsarbeten. 

TORKPRINCIPER

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

TILLBEHÖR

KAN KOMBINERAS MED

Hygrostat HR1-5 (9901100) .........................................sid. 80

Filter 430x430 mm (9905556) ..................................  sid. 89

Filter 590x940 mm (9905558) ..................................  sid. 90

AX3000 ..........................................................................sid. 56
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ADSORPTIONSAVFUKTARE CTR 10000

  Idealisk för stora, krävande torkningsjobb samt byggavfuktning.
  10 000 m3/h torrluft, kapacitet 875 l/dygn. 
  Avfuktaren kan lyftas med truck eller kran.

Högeffektiv mobil adsorptionsavfuktare för stora och  
krävande jobb. På en trailer är denna CTR-avfuktare alltid 
redo att snabbt sättas in där katastrofen varit framme. 

Anslutning 3 ~ 400 V 63 A

Anslutningseffekt 36,2 kW

Torrluft – en fläkt 5 000 m3/h 2,2 kW

Torrluft – två fläktar 10 000 m3/h 4,4 kW

Reg-luft 1 800 m3/h 0,75 kW

Reg-effekt – 1 värmare 15,5 kW

Reg-effekt – 2 värmare 31,0 kW

Kapacitet +20°C, 80% RF 875 l/dygn

Vikt 1 080 kg

Vikt med släpvagn 1 560 kg

Storlek inkl. släpvagn (L x B x H) 485 x 233 x 220 cm

Storlek (L x B x H) 300 x 170 x 180 cm

Artikelnummer 9905000

TEKNISKA DATA

HÖGEFFEKTIV OCH FULLUTRUSTAD

TORKPRINCIPER

CTR 10000 är mycket användarvänlig och innehåller all 
utrustning som är nödvändig för stora torkningsarbeten. 
Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus. 
(Bikden visar A50 TD2)

TILLBEHÖR

KAN KOMBINERAS MED

Hygrostat HR1-5 (9901100) .........................................sid. 80

Filter (9905110) .............................................................. sid. 91

Filter (9905111) ............................................................... sid. 91

AX3000 ..........................................................................sid. 56

Stora kostnader kan sparas om man i ett tidigt skede och 
på ett effektivt sätt kommer igång med en torkprocess. 
Adsorptionsavfuktare CTR 10000 lämpar sig mycket bra 
för större nybyggen eller stora vattenskador. På en trailer 
är den alltid redo att snabbt sättas in.
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vattenSkador // adSorptionSavfuktare med inbyggd kondenSor

Corroventas serie L4 är den nya generationens adsorptions- 
avfuktare med kondensorteknik. Avfuktningen sker på samma 
sätt som i en vanlig adsorptionsavfuktare men istället för att  
våtluften evakueras så kyls den här ned så att kondensation 
sker och vatten kan pumpas ut.

 VATTENSKADOR

ADSORPTIONS-
AVFUKTARE  
MED INBYGGD 
KONDENSOR

30 www.corroventa.se
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TILLBEHÖR

Extern RHT-sensor (1002817)....................................... sid. 81 

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1004010) ............................................................ sid. 90

Snabbklämma Ø  48-54 mm (9900795) ................... sid. 92

Snabbklämma Ø  97-102 (9900799)  ...........................sid. 92

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision® ................................................................. sid. 77

A2 ES .............................................................................. sid. 21

A4 ES X...........................................................................sid. 23

K3 ES HP ........................................................................sid. 37

K5 ES HP PX .................................................................. sid. 38

T2 ES .............................................................................. sid. 43

T4 ES ............................................................................. sid. 44

WS4 ES ......................................................................... sid. 49

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

Kapacitet 20°C, 60% RF 12 l/dygn

Inbyggd hygrostat Ja

Luftmängd  480m3/h

Kylluft 100 m3/h

Torrluftsmängd Upp till 380 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Ljudnivå Max / ECO dB (A) (3m)  ca 50-58 dB(A) 1)

Anslutning 230V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 300 W

Temperaturintervall 0°C - 30°C

Vikt 23,5 kg

Storlek (L x B x H) 550 x 295 x 495 mm

Artikelnummer 1004188

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

ADSORPTIONSAVFUKTARE L4 ES HP

Som medlem i ES-familjen har L4 ES HP en stor mängd inbyggda drifts- och 
kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella torkupp-
draget. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, 
vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan 
avfuktningsuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när 
den används i exempelvis boendemiljöer. Adsorptionsavfuktare L4 ES HP  
kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att 
övervakas på distans med SuperVision®. L4 är försedd med en kylluftsstos 
som kan användas för att skapa ett undertryck i det torkade utrymmet om 
detta är önskvärt för att minska spridning av damm och smuts till andra delar 
av byggnaden. Att använda kylluften, som dessutom är filtrerad i maskinen, 
till detta syfte är både smidigt och energieffektivt.

L4 ES HP har digital styrning. Maskinen pumpar automatiskt 
ut kondensvattnet, med en max. pumphöjd på fem meter. 
Den avfuktar även vid låga temperaturer och tillför extra 
värme vid drift trots en energiförbrukning på endast 1,3 kW. 
L4 ES HP har en kapacitet på 12 l/dygn vid 20°C och 60% RF.

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®– 
modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.
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TILLBEHÖR

Extern RHT-sensor (1002817)....................................... sid. 81 

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1004010) ............................................................ sid. 90 

Snabbklämma Ø  48-54 mm (9900795) ................... sid. 92

Snabbklämma Ø  97-102 (9900799)  ...........................sid. 92

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision® ................................................................. sid. 77

A2 ES .............................................................................. sid. 21

A4 ES X...........................................................................sid. 23

K3 ES HP ........................................................................sid. 37

K5 ES HP PX .................................................................. sid. 38

T2 ES .............................................................................. sid. 43

T4 ES ............................................................................. sid. 44

WS4 ES ......................................................................... sid. 49

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

Kapacitet 20°C, 60% RF 12 l/dygn

Inbyggd hygrostat Ja

Luftmängd  480m3/h

Torrluftsmängd Upp till 380 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Hjul ø 200 mm

Ljudnivå Max / ECO dB (A) (3m)  ca 50-58 dB(A) 1)

Anslutning 230V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 300 W

Temperaturintervall 0°C - 30°C

Vikt 30 kg

Storlek (L x B x H) 620 x 440 x 495 mm

Artikelnummer 1004161

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

ADSORPTIONSAVFUKTARE L4 ES HPW

Som medlem i ES-familjen har L4 ES HPW en stor mängd inbyggda drifts- 
och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella 
torkuppdraget. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt 
utformad samt utrustad med hjul och draghandtag vilketförenklar arbetet 
för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningsuppdragen.  
Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exem-
pelvis boendemiljöer. Adsorptionsavfuktare L4 ES HPW kan samarbeta med 
alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans 
med SuperVision®. L4 är försedd med en kylluftsstos som kan användas för 
att skapa ett undertryck i det torkade utrymmet om detta är önskvärt för 
att minska spridning av damm och smuts till andra delar av byggnaden. Att 
använda kylluften, som dessutom är filtrerad i maskinen, till detta syfte är 
både smidigt och energieffektivt.

L4 ES HPW har digital styrning. Maskinen pumpar automa-
tiskt ut kondensvattnet, med en max. pumphöjd på fem 
meter. Den avfuktar även vid låga temperaturer och tillför 
extra värme vid drift trots en energiförbrukning på endast 
1,3 kW. L4 ES HPW har en kapacitet på 12 l/dygn.

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.

Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
Runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen när du 
bär maskinen.

Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen 
från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®– 
modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
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Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och 
runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100) .........................................sid. 80

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1004010) ............................................................ sid. 90

KAN KOMBINERAS MED

A1 ....................................................................................sid. 25

A2 ....................................................................................sid. 26

A4....................................................................................sid. 27

T2 ................................................................................... sid. 46

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

Kapacitet 20°C, 60% RF 12 l/dygn

Luftmängd  480m3/h

Torrluftsmängd Upp till 380 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Ljudnivå Max / ECO dB (A) (3m)  ca 50-58 dB(A) 1)

Anslutning 230V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 300 W

Temperaturintervall 0°C - 30°C

Vikt 23,5 kg

Storlek (L x B x H) 550x295x495 mm

Artikelnummer 1004161

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

ADSORPTIONSAVFUKTARE L4 HP

Adsorptionsavfuktare L4 HP är analog och är därför det optimala valet om man 
föredrar manuell styrning. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt 
utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta 
mellan avfuktningsuppdragen.

FÖRDELAR MED L4 HP
  Vatten förs bort via kondensation och pumpas ut – ingen evakuering av  

     våtluften behövs
  Fungerar utmärkt för att skapa undertryck vid trycktorkning då undertrycks- 

     kapacitet är ca. 100 m3/h och stosdiameter är 2 x Ø50 + 2 x Ø100 mm.
  Torr och varm luft samt extra värmetillskott från kondensationsprocessen

Adsorptionsavfuktare L4 HP har analog styrning. Maskinen 
pumpar automatiskt ut kondensvattnet, med en maximal 
pumphöjd på fem meter. Den avfuktar även vid låga tempe-
raturer och tillför extra värme vid drift trots en energiförbruk-
ning på endast 1,3 kW. L4 HP har en kapacitet på 12 l/dygn.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.
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Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design 
för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. 
Runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen när du 
bär maskinen.

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100) .........................................sid. 80 

Slang Ø 51 mm (9910721) ............................................. sid. 86

Slang Ø 102 mm (9910141)............................................sid. 87

Filter (1004010) ............................................................ sid. 90

KAN KOMBINERAS MED

A1 ....................................................................................sid. 25

A2 ....................................................................................sid. 26

A4....................................................................................sid. 27

T2 ................................................................................... sid. 46

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

Kapacitet 20°C, 60% RF 12 l/dygn

Luftmängd  480m3/h

Torrluftsmängd Upp till 380 m3/h

Torrluftsfördelning 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Hjul ø200 mm

Ljudnivå Max / ECO dB (A) (3m)  ca 50-58 dB(A) 1)

Anslutning 230V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1 300 W

Temperaturintervall 0°C - 30°C

Vikt 30 kg

Storlek (L x B x H) 620 x 440 x 495 mm

Artikelnummer 1004179

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

ADSORPTIONSAVFUKTARE L4 HPW

Adsorptionsavfuktare L4 HPW  är analog och är därför det optimala valet om man 
föredrar manuell styrning. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt 
utformad samt utrustad med hjul och draghandtag vilket förenklar arbetet för 
fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningsuppdragen.

FÖRDELAR MED L4 HPW
  Vatten förs bort via kondensation och pumpas ut – ingen evakuering av  

     våtluften behövs
  Fungerar utmärkt för att skapa undertryck vid trycktorkning då undertrycks 

     kapacitet är ca. 100 m3/h och stosdiameter är 2 x ø50 + 2 x ø100 mm.
  Torr och varm luft samt extra värmetillskott från kondensationsprocessen

Adsorptionsavfuktare L4 HPW har analog styrning.  
Maskinen pumpar automatiskt ut kondensvattnet,  
med en maximal pumphöjd på fem meter. Den avfuktar  
även vid låga temperaturer och tillför extra värme vid drift 
trots en energiförbrukning på endast 1,3 kW. L4 HPW har  
en kapacitet på 12 l/dygn.

Det vikbara handtaget på L4 HPW och L4 ES HPW gör  
det möjligt för två personer att enkelt bära maskinen och 
fungerar även som ett skydd för display och mätare.

1) Beroende på valt driftsmode och installation.



SMARTA DETALJER #1
GREPPVÄNLIGT HANDTAG OCH EN SMAL DESIGN FÖR ATT  
KOMMA NÄRA KROPPEN OCH BELASTA RYGGEN MINIMALT.




