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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. 

vattenSkador // kylavfuktare

 VATTENSKADOR

KYLAVFUKTARE

I alla Corroventas kylavfuktare används  
köldmediet R290 (propan) som 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.  
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Som medlem i ES-familjen har K3 ES HP en stor mängd inbyggda drifts- och 
kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella avfukt-
ningsuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än 
traditionella kylavfuktare. Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor 
fördel när den används i exempelvis boendemiljöer. 

Kylavfuktare K3 ES HP kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är 
förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

K3 ES HP ÄR UTRUSTAD MED:
  Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften.
  Pump

ES-seriens minsta kylavfuktare med en kapacitet på upp till 
30 l/dygn och en luftmängd på 300 m3/h. Trots sin kompakta 
design kan K3 ES HP leverera mer vatten än traditionella kyl-
avfuktare som är dubbelt så stora. 

KYLAVFUKTARE K3 ES HP

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

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

Processluftsfilter (1002412) ............sid. 91

Kondensvattenfilter (1003146) ...... sid.  91

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR

Luftmängd 300 m3/h

Inbyggd hygrostat Ja

Maxkapacitet 30 l/dygn

Kapacitet 30°C / 80% RF 24 l/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 12 l/dygn

Torrluftsfördelning  2 x Ø100 mm

Driftsintervall, RF% 30–100 %

Driftsintervall, °C +9 till +38°C

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

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

Anslutningseffekt 400 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF  420 W

Köldmedium R290

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz

Vikt 22 kg

Storlek (L x B x H) 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer 1004329

KOMPAKT DESIGN

Maskinen är robust, kompakt och ergonomiskt utformad, 
vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt 
att flytta mellan avfuktningsuppdragen.

De 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. 

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

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

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

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

K5 ES HP PX  .....................................sid. 37

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

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.
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SuperVision®  ....................................sid. 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KAN KOMBINERAS MED

KYLAVFUKTARE K5 ES HP PX

Som medlem i ES-familjen har K5 ES HP PX en stor mängd inbyggda drifts- 
och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella 
avfuktningsuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energi- 
förbrukning än traditionella kylavfuktare.  

Kylavfuktare K5 ES HP PX kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den 
är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

K5 ES HP PX ÄR UTRUSTAD MED:
  Kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften
  Extravärmare för användning i ouppvärmda miljöer.
  Både pump och behållare för en flexibel användning

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 l/dygn och ger en luftmängd 
på 500 m3/h.

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKA DATA

Luftmängd 500 m3/h

Inbyggd hygrostat JA

Maxkapacitet 45 l/dygn

Inbyggd hygrostat Ja

Kapacitet 30°C / 80% RF 36 l/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 18 l/dygn

Torrluftsfördelning  3 x Ø100 mm

Driftsintervall, RF% 30-100%

Driftsintervall, °C +3°C till +38°C

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

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

Anslutningseffekt (inkl. extravärmare: 1 600 W) 500 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF  500 W

Köldmedium R290

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz

Vikt 39,5 kg

Storlek (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer 1004378

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

1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel 
förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två 
personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.

B Greppvänligt handtag. 

C Inget snubblande på sladden – vira bara upp den till-
sammans med slangen, runt handtaget och fäst den  
med magneten mot plåten.

D Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att 
man inte riskerar att få släpmärken på golvet.

1

1

B

C

D

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

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

Filter (1002827) ................................sid. 91

Kondensvattenfilter (1003146) ...... sid.  91

TILLBEHÖR

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.
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KYLAVFUKTARE K3 HP B

Fläkten har två olika fläkthastigheter vilket gör maskinen mycket anpassnings-
bar. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket 
förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningsuppdragen. 

Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används  
i exempelvis boendemiljöer. K3 HP B är utrustad med behållare.

Kylavfuktare K3 HP B är en kompakt men effektiv kylav- 
fuktare med en kapacitet på upp till 30 l/dygn.

TEKNISKA DATA

Luftmängd 300 m3/h

Max kapacitet 30 liter/dygn

Kapacitet 30°C / 80% RF 24 liter/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 12 liter/dygn

Torrluftsfördelning  2 x Ø100 mm

Driftsintervall, RF% 30-100%

Driftsintervall, °C +9 till +38 °C

Ljudnivå dB (A) (3m) Högfart 52 dB (A)

Ljudnivå dB (A) (3 m) Lågfart 47 dB (A)

Anslutningseffekt 400 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF  420 W

Köldmedium R290

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz

Vikt 33 kg

Storlek (L x B x H) 500 x 360 x 650 mm

Artikelnummer 1004382

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

Filter (1002412) ................................ sid.  91

Kondensvattenfilter (1003146) ...... sid.  91

TILLBEHÖR

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

KAN KOMBINERAS MED

ERGONOMISK DESIGN

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

1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel 
förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två 
personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.

B Greppvänligt handtag. 

C Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt 
handtaget och fäst den med magneten mot plåten.

D Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att 
man inte riskerar att få släpmärken på golvet.

1

1

B
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D
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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.

Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt 
handtaget och fäst den med magneten mot plåten.

TEKNISKA DATA

Luftmängd 300 m3/h

Max kapacitet 30 liter/dygn

Kapacitet 30°C / 80% RF 24 liter/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 12 liter/dygn

Torrluftsfördelning  2 x Ø100 mm

Driftsintervall, RF% 30-100%

Driftsintervall, °C +9 till +38 °C

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

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

Anslutningseffekt 400 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF  420 W

Köldmedium R290

Anslutningsspänning 230 V / 50 Hz

Vikt 22 kg

Storlek (L x B x H) 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer 1004377

Kylavfuktare K3 HP är utrustad med en kraftfull fläkt med två fläkthastigheter 
och stosar för effektiv fördelning av torrluften. Maskinen är robust, stapelbar, 
kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att 
flytta mellan avfuktningsuppdragen. 

Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i 
exempelvis boendemiljöer. K3 HP går att få som Energy Saving, K3 ES HP.

K3 HP ÄR UTRUSTAD MED:
  Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften.
  Pump
  Stosar

KYLAVFUKTARE K3 HP
K3 HP är vår minsta kylavfuktare, med en kapacitet på  
30 liter/dygn och ett torrluftsflöde på 300 m3/h. Trots sitt 
kompakta utförande kan K3 HP leverera mer vatten än  
traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.

ERGONOMISK DESIGN

SMARTA DETALJER

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

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

Filter (1002412) .................................sid. 91 

TILLBEHÖR

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

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

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

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

KAN KOMBINERAS MED
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KYLAVFUKTARE K5 HP PX

Kylavfuktare K5 HP PX är utrustad med extravärmare, för användning i oupp-
värmda miljöer. Eftersom kylavfuktaren har både pump och behållare kan varje 
avfuktningsuppdrag få avgöra hur maskinen ska ta hand om kondensvattnet. 

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

K5 HP PX ÄR UTRUSTAD MED:
  Extravärmare
  Pump
  Behållare

Kylavfuktare K5 HP PX är en kompakt men effektiv kylavfuk-
tare med en kapacitet på upp till 45 l/dygn.

TEKNISKA DATA

Luftmängd 500 m3/h

Max kapacitet 45 liter/dygn

Kapacitet 30°C / 80% RF 36 liter/dygn

Kapacitet 20°C / 60% RF 18 liter/dygn

Torrluftsfördelning  3 x Ø100 mm

Driftsintervall, RF% 30-100%

Driftsintervall, °C +9 till +38 °C

Ljudnivå dB (A) (3m) Högfart 53 dB (A)

Ljudnivå dB (A) (3 m) Lågfart 48 dB (A)

Anslutningseffekt (inkl. extravärmare: 1 600 W) 500 W

Extravärmare (full temperaturkontroll) 1 100 W

Verklig effekt vid 20°C / 60% RF  500 W

Köldmedium R290

Anslutningsspänning 230 V / 50Hz

Vikt 39,5 kg

Storlek (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer 1004379

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

Filter (1002827) ............................... sid.  91

TILLBEHÖR

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

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

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

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

KAN KOMBINERAS MED

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt 
utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och 
gör den lätt att flytta mellan torkjobben.  

1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel 
förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två 
personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.

B Greppvänligt handtag. 

C Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt 
handtaget och fäst den med magneten mot plåten.

D Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att 
man inte riskerar att få släpmärken på golvet.
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ERGONOMISK DESIGN




