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 VATTENSKADOR

VATTEN- 
AVSKILJARE  
OCH FILTER
Corroventas vattenavskiljare i den nya ES-designen är 
kompakt, stapelbar och ergonomisk. Vattenavskiljaren 
är kompatibel med samtliga turbiner, både traditionellt 
analoga och ES-turbiner, men vid sammankoppling med 
ES-turbiner får du ytterligare smarta funktioner. I detta 
kapitel listas även flera alternativ på filter som kan 
kombineras med ett flertal olika maskiner för era olika 
behov och förutsättningar.
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VATTENAVSKILJARE WS4 ES

WS4 ES har en säker design som garanterar att inget vatten, grus, sand,  
damm mm kommer in i den anslutna turbinen. Vattenavskiljaren har en  
3-stegsfilterteknik som ger ren utloppsluft, vilket ökar turbinens livslängd.

WS4 ES är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket 
förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt 
tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Som medlem i ES-familjen har vattenavskiljare WS4 ES unika fördelar.

Vattenavskiljare WS4 ES ingår i ES-serien och har en kapa-
citet på 25 l/min. Den kan samarbeta med samtliga turbiner 
men sammankopplad med våra ES-turbiner får man unik 
funktionalitet.

Anslutningseffekt 700 W

Max pumphöjd 3,5 m

Kapacitet 25 l/min

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 20 kg

Storlek L x B x H (inkl stosar) 446x293x487 mm

Artikelnummer 1001653

TEKNISKA DATA

1

B

C

F

G

E

GENOMTÄNKT DESIGN

TILLBEHÖR

Slangsystem C16 (1002770) ........................................ sid. 84

Slangsystem C25 (1003706) ....................................... sid. 84

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

Slang 50 m (9910753) .................................................. sid. 86

Slangkoppling hona (6000342) ...................................sid. 87

Slangkoppling hane (6000341) ...................................sid. 87

Finfilter Inline (9910603) ............................................. sid. 88 

KAN KOMBINERAS MED

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

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

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

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

1 Greppvänligt handtag och en smal design för att komma 
nära kroppen och belasta ryggen minimalt.

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

C Runda, mjuka hörn av gummi på maskinen som inte 
skaver mot benen när man bär den. 

D Enkelt underhåll – med två vred öppnar man maskinen 
för exempelvis service och filterbyte.

E Finfilter Inline – lättåtkomligt och enkelt att byta. 

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

G 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.

D

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

vattenavSkiljare & filter // vattenSkador
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CORROFILTER INLINE

CORROFILTER INLINE H13

Grovsil, cyklonfilter och finfilter i samma enhet. Skyddar 
maskinen från smutspartiklar och minskar föroreningar till 
omgivningen vid sugtorkning. Hög avskiljningsgrad med 
finfilter Inline.

Grovsil, cyklonfilter och HEPA H13 finfilter i samma enhet. 
Eliminerar föroreningar till omgivningen vid sugtorkning, 
och skyddar maskinen från smutspartiklar.

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Finfilter Inline (9910603) ............................................. sid. 88

Finfilter H13 (9910610) ................................................. sid. 88 

DETALJER

DETALJER

1

1

B

TEKNISKA DATA

Avskiljningsgrad (0,3 microns DOP) 99.99% 

Avskiljningsgrad (av alla 
partiklar och fibrer från mineralull) min 99.967% 

Anslutningsdiameter Ø 50 mm

Artikelnummer 9919620

TEKNISKA DATA

Anslutningsdiameter Ø 50 mm

Artikelnummer 9910600

1 Grovsil  B Finfilter Inline

1 Grovsil  B HEPA finfilter H13

T4 ES ................................................sid. 44T2 ......................................................sid. 46

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

KAN KOMBINERAS MED

T4 ES ................................................sid. 44T2 ......................................................sid. 46

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

KAN KOMBINERAS MED

vattenSkador // vattenavSkiljare & filter 
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FLEXIFILTER HEPA H13
En filterenhet för rening av stora    mängder luft där upp till  
6 turbinenheter kan anslutas. 

KOMBINATION

Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin och kombi-
modeller vid sugtorkning. Kan användas tillsammans med radialfläkt.
HP2000XT för rening av stora mängder luft vid sanering och byggjobb. 

  HEPA H13 klassat
  Avskiljningsgrad överstiger 99,95% upp till 1080 m3/h
  Kolfilter för reducering av dåliga lukter.

Max luftmängd HEPA H13, 99,95% avskiljningsgrad 1 080 m3/h

Max luftmängd HEPA H12, 99,50% avskiljningsgrad 1 440 m3/h

Vikt 18 kg

Storlek (D x B x H) 360 x 500 x 535 mm

Artikelnummer 9920850

TEKNISKA DATA KAN KOMBINERAS MED

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

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

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

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

Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas 
turbin och kombi modeller vid sugtorkning. Här syns enhe-
ten kombinerad med turbin T2 ES.

1 Luftintag

B Filterkassett H13 – kolfilter för reducering av dålig lukt. 

C Luftutlopp 

D Slang Ø 51 mm

E Turbinerna i ES-serien visar aktuellt luftflöde

Fötterna på Flexifilter 
HEPA H13 är gjorda av 
gummi vilket gör att 
man inte riskerar  
att få släpmärken  
på golvet.

TILLBEHÖR

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

Filterkassett H13 (9920853) ....................................... sid. 88

E

A

C

D

B
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FILTERBOX
Grovfilter vid radonsanering eller undertrycksventilation 
med RS400. Filterbyte förlänger livslängden på maskinen, 
byts enkelt via filterlucka med knäppfäste.

TEKNISKA DATA

Anslutning Ø 100 mm

Storlek (D x B x H) 190x230x210 mm

Artikelnummer 9920961

TILLBEHÖR

RS 400 ...........................................................................sid. 73

KAN KOMBINERAS MED

Filter (9920956) ............................................................ sid. 88



StyrSyStem

SMARTA DETALJER #4
VIRA UPP SLADDEN RUNT HANDTAGET OCH 
FÄST DEN MED MAGNETEN MOT PLÅTEN.




