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””Sedan starten 1985 har Corroventa strävat efter att tillverka 
maskiner som avfuktar så snabbt och effektivt som möjligt. 
Med nya krav på marknaden, gör vi vårt yttersta för att  
fortsätta vara nummer ett. Innovation är en av våra hörn
stenar, och ESserien är ett bevis för detta.”

ES är den mest intelligenta, flexibla, kompakta och energisnåla produktlinjen vi har tagit fram. 
Samtidigt är den kraftfullare än någon annan av våra tidigare produktserier. ES står för Energy 
Saving, och energieffektivitet har varit målet genom hela produktutvecklingen. Inte bara när det 
gäller driften, utan i alla faser, även i logistiken och interaktionen med användaren.
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corroventa // kvalitet

Corroventa kombinerar innovationskraft med över 35 års erfaren-
het 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 av en oöm behandling i 
tuffa miljöer.

För bästa kvalitetssäkring utvecklar 
och producerar vi våra maskiner själva, 
på vår fabrik i Bankeryd. Här kontroll-
eras och kvalitetssäkras maskinerna 
i varje steg av produktionsprocessen. 
Det skapar den höga kvalitetsnivån som 
som är utmärkande för Corroventas 
produkter.

ES-FAMILJEN är tillsammans med SuperVision®  
en revolutionerande lösning för torkresultatet, 
miljön och totalekonomin. Samtliga maskiner 
i serien är kompatibla med SuperVision®, och 
tillsammans bildar de ett system som är unikt 
på marknaden. Med SuperVision® styrs och 
övervakas tork processen från datorn, surfplattan 
eller mobilen.

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.
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””ESfamiljen är den mest intelligenta, flexibla, kompakta 
och energisnåla produktlinje vi har tagit fram. Samtidigt är 
den kraftfullare än någon annan av våra tidigare produkt
serier. Det är innovation och kvalitet in i minsta detalj.”

5www.corroventa.se
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corroventa // experter på fukt
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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

Vårt målmedvetna utvecklingsarbete 
har resulterat i unika innovativa 
funktioner och finesser som bidragit 
till att vårt sortiment är bland de  
ledande i branschen. Våra produkter 
är dessutom alltid kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energisnåla.

Hos oss får du också ta del av  
den kunskap vi utvecklat genom  
vår support och de utbildningar  
vi arrangerar för kunder och  
samarbetspartners. 

OMFATTANDE OCH STOR HYRPARK
För våra partners erbjuder vi olika 
samarbetsmodeller, från korttids - 
hyra till leasing och köp. 

Vårt poolsystem och en av  
Europas största hyrparker är andra 
delar av det service erbjudande som  
vi tror att du kommer uppskatta.

PÅLITLIG BYGGAVFUKTNING GER KORTARE   
BYGGTID OCH SNABBARE INFLYTTNING.
Vi är sedan länge en av de marknadsledande experterna på avfuktning vid vattenskador och 
sund boendemiljö. Vår expertis ligger bakom en av 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 en fuktsäker bygg- 
process. Service- och supportorganisationen erbjuder dig experthjälp, maskinerna är bland 
de mest effektiva på marknaden och vi har dessutom en av Europas största hyrparker.

  Läs mer om Byggavfuktning på sidan 18.

www.corroventa.se
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PRODUKTER FÖR EN  
SUND OCH TRYGG BOENDEMILJÖ 
Fukt, lukt och radon är bland de vanligaste orsakerna till dålig boendemiljö.  
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.

  Läs mer om boendemiljö på sidan 58.

En översvämning eller vattenskada kan 
vara ett stort problem, men behöver 
inte innebära en katastrof. Corroventa 
har kunskapen och utrustningen för 
att avfukta olika byggnader och kon-
struktioner så att varje vattenskada 
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 fastigheter är drabbade.

  Läs mer om våra olika metoder för 
torkning av vattenskador på sidan 16.

ÖVERSVÄMNINGAR OCH VATTENSKADOR

www.corroventa.se
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ERGONOMISK DESIGN OCH  
SMARTA DETALJER FÖR ETT 
SKONSAMMARE ARBETSSÄTT

Med maskiner som är lätta 
att bära och flytta, är det 
enklare att arbeta både 
snabbt och effektivt.

Den nya generationen produkter är 
resultatet av 35 års erfarenhet av 
branschen och en nära kommuni-
kation med er som använder våra 
produkter dagligen.

En ergonomisk design är inte bara 
en förutsättning för att undvika rygg-  
och slitageskador – smarta detaljer 
som underlättar arbetet sparar också 
tid och därmed pengar för våra kunder.

ERGONOMISKA DETALJER
Maskinerna har ett greppvänligt 
hand tag och en smal design för att 
komma nära kroppen och belasta 
ryggen minimalt. 

En låg design på maskinerna gör att 
det är enklare att bära dem uppför 
trappor. Runda, mjuka hörn och 
fötter av gummi är bekväma för 
användaren, skaver inte mot benen 
och undviker släpskador på golv och 
inredning.

MASKINER MED LÅG VIKT
Vi har alltid som målsättning att kon-
struera maskiner med så låg vikt som 
möjligt. Större maskiner är utrustade 
med stora hjul och fällbara draghand-
tag så att de blir stapelbara och att de, 
vid behov, kan lyftas av två personer. 

I Corroventas välutrustade 
testmiljöer utbildar vi våra 
installatörer till torkexperter. 

Här kan vi jämföra olika tork-
tekniker, produkter och  
inställningar för att komma 
fram till den bästa metoden  
för ett optimalt torkresultat.

I våra test- och utvecklingslab 
söker vi också nya lösningar och 
utvärderar ny teknik. Det leder 
både till fördjupade insikter 
om torkprocesser och till nya 
effektiva produkter som vi 
direkt kan testa, utvärdera och 
vidareutveckla.

TEST- OCH UTVECKLINGSLAB

DE STÖRRE MASKINERNA har ett draghandtag och  
är utrustade med stora hjul. Det stora handtaget  
är nedfällbart, så att två personer kan bära.  
Dessutom blir maskinen då också stapelbar.

corroventa // produktutveckling
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VIRA UPP SLADDEN 
runt handtaget och 

fäst den med 
magneten 

mot plåten.

TYDLIG KONTROLL-
PANEL med ett 

användarvänligt 
gränssnitt.

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. 

RUNDA,  
MJUKA HÖRN 
av gummi som 
inte skaver 
mot benen när 
man bär den. 
Produktens fötter 
är dessutom gjorda av 
gummi vilket gör att man 
inte riskerar att få släpmärken 
på golvet.

GREPPVÄNLIGT HANDTAG. 
Maskinerna har en smal 

design för att komma 
nära kroppen och belasta 
ryggen minimalt.

produktutveckling  // corroventa
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corroventa // partnerSkap

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 öppnar för flexibla samarbeten. Våra fyra 
olika affärsmodeller är utformade för att skapa optimala lösningar för alla 
behov. Tillsammans hittar vi en kombination eller 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 
Maskinerna är till ditt 
förfogande under en längre 

tid - du använder dem som en del i 
din egen maskinpark, och förvarar 
maskinerna i ditt lager under nyttjande-
tiden. Du debiteras endast för den tid 
maskinerna används.
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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 konstruk-
tioner 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 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 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 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 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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ES – EN ENERGISNÅL PRODUKTFAMILJ
Tack vare det smarta styrsystemet med 
inbyggda driftslägen, samt energieffektiva 
komponenter, förbrukar ES-maskinerna 
mindre energi än traditionella maskiner. 
De är energioptimerade för både små och 
stora torkuppdrag.

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

ES – ENERGIEFFEKTIV  
PRODUKTLINJE MED  
UNIKA EGENSKAPER

ES är den mest intelligenta, flexibla, kompakta och energisnåla produkt-
linje vi har tagit fram. Samtidigt är den kraftfullare än någon annan av 
våra tidigare produktserier. ES står för Energy Saving, och energi- 
effektivitet har varit målet genom hela produktutvecklingen. Inte  
bara när det gäller driften, utan i alla faser, även i logistiken och  
interaktionen med användaren.

För att optimera torkeffekten kan alla  
maskiner i ES-familjen samarbeta 
med varandra genom ett smart styr - 

system och nätverk. Prestandan och 
torkresultatet mäts via interna och  

externa sensorer. Maskinerna går att  
använda en och en eller kopplas samman med 
flera turbiner och/eller avfuktare, vilket gör att 
inga jobb är för små eller för stora för ES-familjen. 

Maskinerna har dessutom en stor mängd  
inbyggda drifts- och kontrollägen samt en 
inbyggd hygrostat för en behovsanpassad tork-
process och minimerad energiförbrukning.

UNIK LÖSNING MED SUPERVISION®
Samtliga maskiner i ES-familjen är för beredda  
för att övervakas och styras på distans med 
SuperVision®, och tillsammans bildar de ett helt 
unikt och banbrytande system för avfuktning  
och torkning av vattenskador.

UNIKA FÖRDELAR 
GER OPTIMALT  
RESULTAT

corroventa // eS-familjen

www.corroventa.se
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KOMMUNICERAR MED VARANDRA
ES-maskinerna har ett intelligent 
integrerat styrsystem för att  
uppnå optimerad prestanda  
och samverkan mellan turbiner, 
avfuktare och vatten avskiljare.

HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT
ES-maskinerna 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.

KOMPAKT DESIGN FÖR EFFEKTIV LOGISTIK
ES-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. 

OPTIMERAD TORKTID
Eftersom det går att  
optimera torkresultatet 
redan vid installations-
tillfället, jobbar maskinen 
mer effektivt och uppdraget 
blir klart på kortare tid.

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

eS-familjen // corroventa

www.corroventa.se
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FJÄRRSTYRNING OCH ÖVER- 
VAKNING AV TORKPROCESSEN 
SPARAR TID, PENGAR OCH ENERGI

INSAMLING AV DATA
SuperVision® samlar in data från tork processen 
genom en gateway, som drivs av avfuktaren.  
Den fästes på maskinen med hjälp av magneter. 
Med en enkel knapptryckning synkroniseras  
SuperVision® med maskinen.

ES-familjen tillsammans med SuperVision® är en revolutionerande lösning för 
torkresultatet, miljön och totalekonomin. Samtliga maskiner i ES-familjen är  
kompatibla med SuperVision®, och tillsammans bildar de ett system som är 
helt unikt på marknaden. Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas tork-
processen från datorn, surfplattan eller mobilen. 

Corroventas senaste 
inno vation, SuperVision®, 
är ett unikt övervaknings-

system och en revolutio-
nerande nyhet för branschen. 

Med SuperVision® styrs, övervakas 
och mäts torkprocessen på distans  
via datorn, mobilen eller surfplattan.  
Det innebär att många fler uppdrag 
kan hanteras samtidigt och fukt-
teknikern slipper spendera en massa 
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 ytterligare 
energi och kostnader. SuperVision®  
är den optimala lösningen för tork- 
resultatet, totalekonomin och miljön.

TOTAL KONTROLL
SuperVision® är ett genomtänkt och 
användarvänligt system som gör det 
möjligt att från en dator, smartphone 
eller surfplatta övervaka och styra 
torkprocessen. Systemet ger dig full 
kontroll över torkprocessen, oavsett 
om du använder Corroventas produk-
ter dagligen eller om du är represen-
tant för ett försäkringsbolag.

EXTREM ENERGIEFFEKTIVITET
Corroventa erbjuder några av branschens 
ledande och mest energi effektiva 
produkter. Om de kombineras med 
SuperVision® minskas energianvänd-
ningen ytterligare.

SuperVision® kan användas till-
sammans med valfri produkt ur  
Corroventas ES-serie. Varje uppsätt-
ning SuperVision® kan styra en cell 
med upp till 8 maskiner samt 30 st. 
mätpunkter.

14

SUPERVISION® är ett genomtänkt och 
användar vänligt system som gör det möjligt 
att från en dator, smartphone eller surfplatta 
övervaka och styra torkprocessen.

  Läs mer om SuperVision® 
på sidan 77.

corroventa // SuperviSion

www.corroventa.se
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DOKUMENTATION
I statistikvyn kan du enkelt skapa anpassade 
diagram med grafer utifrån sensorernas data. 
SuperVisions rapportfunktion ger dig också möj-
lighet att inkludera diagrammen i en anpassad 
rapport för torkprojektet som även redovisar 
viktiga uppgifter som energiförbrukning.

VISUALISERING, ÖVERVAKNING OCH STYRNING
Informationen som kommer från gatewayen lagras på en web-
server, 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 och när som helst på dygnet.

15

SuperviSion // corroventa
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corroventa // torkmetoder – vattenSkador

PÅ VÅRA SEMINARIER GENOMFÖRS PRAKTISKA TESTER AV OLIKA  
TORKMETODER. VI UTBILDAR GÄRNA DIG OCH DITT TEAM.  
LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ WWW.CORROVENTA.SE /CORROVENTA-ACADEMY

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 skall 
avfuktas samt inte minst vilka krav som ställs på torktid, ljudnivåer, 
energiförbrukning med mera.

CORROVENTAS OLIKA  
METODER FÖR TORKNING  
AV VATTENSKADOR

 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

Avfuktare och turbin trycktorkar ett skiktat golv och en uppreglad 
vägg samtidigt.

 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 och en vattenavskiljare sugtorkar en golvkonstruktion. Vatten- 
avskiljaren hindrar att vatten och smuts följer med flödet in i turbinen. 
Torrluften från avfuktaren sugs ned i konstruktionen av undertrycket som 
turbinen skapar. 



www.corroventa.sewww.corroventa.se 17

torkmetoder – vattenSkador // corroventa

  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 installera 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.

Läs mer  
om våra olika  

torkmetoder på  
corroventa.se

 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. Installerar du push-pull 
från start, så slipper du ytterligare ett besök på platsen för att skifta 
mellan sug- och trycktorkning.
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Eftersom höga nivåer av byggfukt kan orsaka skador och stora pro-
blem senare, är det viktigt med en effektiv och pålitlig avfuktning 
under byggprocessen. Byggavfuktning ger också en kortare byggtid 
och snabbare inflyttning. Det är alltså viktigt, av flera anledningar, 
inte minst ekonomiska.

PÅLITLIG BYGGAVFUKTNING  
GER KORTARE BYGGTID  
OCH SNABBARE INFLYTTNING

Det är viktigt att i samband med 
nybyggnation eller renovering torka 
ut och kontrollera fukttillståndet i 
konstruktionen. Material i en byggnad 
innehåller stora mängder byggfukt. 

En del fukt finns i materialet redan 
efter framställning. Vid lagring på  
arbetsplatsen tillförs ytterligare fukt. 
En nygjuten betongplatta som har 
lång torktid och ofta står utsatt för 
regn och snö i kombination med en 
fuktig trästomme, innebär stora 
mängder byggfukt som måste torkas 
bort. Det är mycket viktigt att mäta 
fuktkvoten i reglar och betong och vid 
behov avfukta innan byggnationen 
fortsätter. Detta eftersom montering 
av fuktspärrar och övrig beklädnad 
stänger in fukten vilket kan orsaka 
mögel och rötskador efter att byggna-
tionen är klar.

HÖG PROCENT AV FUKTSKADOR  
VID NYBYGGNATION
I undersökningar som berör reklama-
tioner i samband med nybyggda villor, 
så visar det sig att en hög andel av  
felprocenten berör fuktskador. 

Med rätt kunskap och rätt rutiner så 
blir avfuktning en enkel och naturlig 
del i byggprocessen som möjliggör 
snabbt byggtempo med god kvalitet. 
Fråga oss gärna om råd, vi hjälper dig 
att få rätt maskiner och kunskap för 
dina behov.

KYLAVFUKTARE K5 HP PX
Kompakt men effektiv kyl-
avfuktare med en kapacitet  
på upp till 45 l/dygn.  
Utrustad med extravärmare, 
för användning i ouppvärmda 
miljöer. Eftersom kylavfuktaren 
har både pump och behållare 
kan varje avfuktningsuppdrag 
få avgöra hur maskinen ska ta 
hand om kondensvattnet.

   Läs mer om Kylavfuktare 
K5 HP PX på sidan 41.

CORROVENTA ERBJUDER FYRA OLIKA AFFÄRSMODELLER;  
KÖPA, HYRA, LEASA OCH MASKINPOOL. VÄLJ DEN SOM  
PASSAR DIN VERKSAMHET BÄST. LÄS MER PÅ CORROVENTA.SE

www.corroventa.se
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MASKINER GJORDA FÖR BYGGAVFUKTNING

ADSORPTIONSAVFUKTARE A50 TD2
Högeffektiv mobil adsorptionsavfuktare för stora och krävande 
jobb. Passar mycket bra vid avfuktning av större nybyggnationer 
och renoveringar. Kan placeras både inomhus och utomhus.

  Läs mer om Adsorptionsavfuktare A50 TD2 på sidan 28.

ADSORPTIONSAVFUKTARE 
L4 ES HPW är idealisk för 
byggavfuktning eftersom 
den producerar vatten, tillför 
värme och kan användas i 
kalla utrymmen.

  Läs mer på sidan 32

I Corroventas produktserie finns bland 
annat våra adsorptionsavfuktare i 
L4-serien med luftkyld kondensor.  
De är idealiska vid jourskador och 
byggavfuktning då de enkelt kan  
köras igång utan någon avancerad  
installation. I L4-serien finns alternativ 
med traditionell analog styrning, eller 
digital styrning som möjliggör fjärr-
styrning och övervakning på distans. 

Maskinerna avfuktar vid låga 
temperaturer och tillför dessutom 
rummet extra värme, och är därför 
särskilt lämplig i ouppvärmda lokaler. 

L4-maskinerna är försedda med pump 
som automatiskt pumpar ut kondens-
vattnet. 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 A50TD2 och CTR 10 000 
är två större avfuktare som lämpar sig 
mycket bra för större nybyggen eller 
stora vattenskador.

   Bilden ovan visar adsorptions avfuktare  
A50 TD2. Läs mer om den på sidan 28.

www.corroventa.se
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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
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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.
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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

C

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.

1

1

B
C

D

ERGONOMISK DESIGN
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Våra turbiner är utvecklade för torkning av 
skiktade konstruktioner, särskilt för bebodda 
utrymmen där det krävs låg ljudnivå. I de nya 
ES-modellerna kombineras avancerad styrning 
med användarvänlighet, samtidigt som de är 
kompakta, stapelbara och ergonomiska.

 VATTENSKADOR

TURBINER

vattenSkador // turbiner
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TURBIN T2 ES

Den lilla men kraftfulla turbinen har en kapacitet på upp till hela 180 m3/h och 
ett tryck på upp till 260 mbar. Turbinens luftmängd/-tryck kan anpassas utifrån 
torkuppdragets storlek och behov. När temperaturen stiger regleras effekten ner. 
Den gör så för att maskinen skall fortsätta att arbeta även vid extrem belastning 
och inte stanna och kräva manuell återställning likt flertalet liknande maskiner på 
marknaden.

Som medlem i ES-familjen har T2 ES en stor mängd inbyggda drifts- och  
kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella torkuppdraget. 

T2 ES är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket föenklar 
arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är 
extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis  
boendemiljöer. 

Turbin T2 ES samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för 
att övervakas på distans med SuperVision®.

ES-familjens lilla turbin men som ändå är en av marknadens 
mest effektiva är konstruerad för små till mellanstora tork-
jobb med en luftmängd på 180 m3/h.

Luftmängd Upp till 180 m3/h

Tryck Upp till 260 mbar

Ljudnivå vid maxeffekt  48 dB(A)

Anslutningseffekt  1 100 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 14 kg

Storlek (L x B x H) 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002535

TEKNISKA DATA

ERGONOMISK DESIGN

TILLBEHÖR

KAN KOMBINERAS MED

Corrofilter Inline (9910600) ......................................... sid. 50

Corrofilter Inline H13 (9919620)................................... sid. 50

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

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

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

Ljuddämpare (9920901) .............................................. sid. 86

Kylluftsfilter (1001238) ................................................ sid. 90

Processluftsfilter (6000371) ....................................... sid. 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Tydlig kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt 

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

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

F 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.

E

F
1B

C D

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.
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TURBIN T4 ES

Turbinens luftmängd/-tryck kan anpassas utifrån torkuppdragets storlek och 
behov. Maskinen har också en inbyggd reglering för att undvika överhettning.  
När temperaturen stiger regleras effekten ner. Den gör så för att maskinen  
skall fortsätta att arbeta även vid extrem belastning och inte stanna och kräva 
manuell återställning likt flertalet liknande maskiner på marknaden.

Som medlem i ES-familjen har T4 ES en stor mängd inbyggda drifts- och kontroll- 
lägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella torkuppdraget. 

T4 ES är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket för-
enklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. 
Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis 
boendemiljöer. 

Turbin T4 ES samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för 
att övervakas på distans med SuperVision®.

ES-seriens största turbin som är konstruerad för ett optimerat 
resultat i både små och stora avfuktningsuppdrag, med en 
luftmängd på upp till 300 m3/h.

ERGONOMISK DESIGN

Luftmängd Upp till 300 m3/h

Tryck Upp till 260 mbar

Ljudnivå vid maxeffekt  48 dB(A)

Anslutningseffekt  1 800 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 17,5 kg

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

Artikelnummer 1001846

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR

Corrofilter Inline (9910600) ......................................... sid. 50

Corrofilter Inline H13 (9919620)................................... sid. 50

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

Ljuddämpare (9920901) .............................................. sid. 86

Kylluftsfilter (1001238) ................................................ sid. 90

Processluftsfilter (6000371) ....................................... sid. 90

KAN KOMBINERAS MED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Tydlig kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt. 

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

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

F 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.

E

F
1B

C D

Läs mer om ES-serien och  
SuperVision® på sidan 12-15.
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SMARTA DETALJER #2
VÅRA STÖRRE MASKINER HAR ETT DRAGHANDTAG OCH ÄR UTRUSTADE MED STORA HJUL. 
DET STORA HANDTAGET ÄR NEDFÄLLBART, SÅ ATT TVÅ PERSONER KAN BÄRA. DESSUTOM 
BLIR MASKINEN DÅ OCKSÅ STAPELBAR.



ERGONOMISK DESIGN

TILLBEHÖR

Corrofilter Inline (9910600) ......................................... sid. 50

Corrofilter Inline H13 (9919620)................................... sid. 50

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

Ljuddämpare (9920901) .............................................. sid. 86

Processluftsfilter (6000371) ....................................... sid. 90

Kylluftsfilter (1001238) ................................................ sid. 90

KAN KOMBINERAS MED

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

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

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

Slangsystem C16 .......................................................... sid. 84

Slangsystem C25 ......................................................... sid. 84

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

E 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.

TURBIN T2

Den lilla men kraftfulla turbinen har en kapacitet på upp till hela 180 m3/h och ett 
tryck på upp till 260 mbar. Turbinens luftmängd/-tryck kan anpassas utifrån tork- 
uppdragets storlek och behov. När temperaturen stiger regleras effekten ner. 
Den gör så för att maskinen skall fortsätta att arbeta även vid extrem belastning 
och inte stanna  och kräva manuell återställning likt flertalet liknande maskiner på 
marknaden.

Turbin T2 har uppdaterats med ett integrerat filter som skyddar och förlänger 
livslängden på maskinen. Den nya varianten av T2 har också en integrerad 
ljuddämpare som reducerar den totala ljudnivån. 

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 exempel-
vis boendemiljöer. Turbin T2 går att få som Energy Saving, T2 ES.

Den mycket låg vikten gör den också enkel att transportera mellan uppdragen.

Turbin T2 kan leverera en luftmängd på 180 m3/h och är  
konstruerad för små till medelstora avfuktningsuppdrag.

Luftmängd (steglöst reglerbar) Upp till 180 m3/h

Tryck (steglöst reglerbar) Upp till 260 mbar

Ljudnivå vid maxeffekt  48 dB(A)

Anslutningseffekt 1 100 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 13 kg

Storlek (L x B x H) 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1003669

TEKNISKA DATA

E

1B C

D
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SMARTA DETALJER #3
MASKINERNA ÄR DESIGNADE FÖR ATT STABILT KUNNA STAPLAS PÅ  
VARANDRA. DEN KOMPAKTA DESIGNEN INNEBÄR ÄVEN EFFEKTIV  
LOGISTIK DÅ MÅNGA FÅR PLATS PÅ EN LASTPALL ELLER I SERVICEBIL. 



www.corroventa.se

 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 

B



51www.corroventa.se

vattenavSkiljare & filter // vattenSkador

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.
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 VATTENSKADOR

FLÄKTAR
Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en 
axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar, 
golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och 
isolering används en radialfläkt. Våra robusta 
fläktar ger en driftsäker process.

www.corroventa.se
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AXIALFLÄKT AX3000
Axialfläkt AX3000 används för en snabbare och effektivare  
yttorkning av golv, väggar och tak.

GENOMTÄNKT DESIGN

Genom att öka lufthastigheten i stora rumsvolymer med en axialfläkt 
samtidigt som en avfuktare används kan torkning av väggar, tak och golv 
påskyndas. Axialfläkt AX3000 har en robust och rejäl design.

Luftmängd 3 000 m3/h

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 100 W

Vikt 13 kg

Storlek (D x B x H) 295 x 450 x 620 mm

Artikelnummer 9904050

TEKNISKA DATA

KAN KOMBINERAS MED

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

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

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

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

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

A50 TD2 ........................................................................ sid. 28

CTR 10000 .....................................................................sid. 29

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

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

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

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

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

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

K3 HPB ............................................................................sid. 39

K3 HP ............................................................................. sid. 40

K5 HP PX ........................................................................ sid. 41

TORKPRINCIPER

Rumsavfuktning. En avfuktare blåser fritt ut torrluft i hela 
rummet, så att samtliga ytor torkas. För att öka luftomsätt-
ningen och snabba på torkprocessen kan med fördel en fläkt 
användas. (Bilden visar Axialfläkt AX3000 tillsammans med 
Adsorptionsavfuktare A4ES.)

Axialfläkt AX3000 har en rejäl kontruktion. Det smidiga 
handtaget gör att den är enkel att bära med sig. Fläkten 
kan enkelt riktas så att luftströmmen blåser åt det håll man 
önskar. Stativet är stabilt och fläkten står stadigt på golvet. 



RADIALFLÄKT HP 2000XT
HP 2000XT är en robust radialfläkt som snabbar upp tork-
ningen av bland annat bjälk lag och isolering. Den används 
för att distribuera torrluft till olika rum etc. 

GENOMTÄNKT DESIGN

En genomtänkt 
design har bland annat 
resulterat i att fläkten 
är stabelbar.

Fötterna på HP 
2000XT är gjorda 
av gummi vilket gör 
att man inte riskerar 
att få släpmärken på 
golvet.

Luftmängd 500/1 500 m3/h

Tillgängligt tryck 900 Pa

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 125/295 W

Stosar  6 x Ø50 + 1 x Ø100 mm

Vikt 13 kg

Storlek (D x B x H) 390 x 400 x 275 mm

Artikelnummer 9903050

TEKNISKA DATA KAN KOMBINERAS MED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K3 HP ............................................................................. sid. 40

Flexifilter HEPA H13 ...................................................... sid. 51

Radialfläkt HP 2000XT är en rejäl radialfläkt för 
torkning av ytmaterial, uppreglade konstruk-
tioner och isolering. Den kan kombineras med 
flertalet av Corroventas avfuktare. Här syns 
enheten kombinerad med A4.

TORKPRINCIPER

Bjälklagstorkning. Ett av de effektivaste sätten att torka 
isolering i ett bjälklag eller i en uppreglad konstruktion är att 
använda en lågtrycksfläkt och avfuktare i kombination.

TILLBEHÖR

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

Slang Ø 51 mm för bygling (9921123) .......................... sid.86

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

fläktar // vattenSkador
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 BOENDEMILJÖ

RADONSUGAR, 
KRYPGRUNDS- 
OCH VINDS-
AVFUKTNING
Fukt, lukt och radon är en av de vanligaste orsakerna med 
negativ påverkan på boende miljön och som 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.

www.corroventa.se
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ENKEL ÖVERVAKNING MED HOMEVISION®
Styrsystem HomeVision® används för att uppnå en kontrollerad 
avfuktning i krypgrunden. Krypgrundsinstallationen övervakas, 
styrs och regleras via en hygrostatdel som är ansluten till avfuk-
taren, samt en trådlös kontrollpanel i bostadsutrymmet.  

  Läs mer om våra olika styrsystem på sidorna 76–81.

1

C

D

B

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en hus-
ägare. Fukt finns i form av ånga, vatten eller is. All luft innehåller mer eller mindre 
fukt i ångfas. Vi kan inte se den med blotta ögat förrän den fälls ut i form av 
små vattendroppar mot t ex en kall yta av metall eller glas. Fukt i sig själv är 
helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som många gånger 
är fallet i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svamp-
bildning och rötskador.

CORROVENTAS LÖSNING  
PÅ PROBLEM MED  
FUKT I KRYPGRUNDEN

Alla huskonstruktioner har krypgrunder 
med olika förutsättningar för ventila-
tion. Det finns oventilerade, innelufts- 
ventilerade eller uteluftsventilerade 
krypgrunder. Alla slags krypgrunder 
löper risk för fuktskador, men de ute- 
luftsventilerade är ofta särskilt sårbara.

SÅ UPPSTÅR FUKT I KRYPGRUNDEN
All luft innehåller mer eller mindre fukt 
som i sig själv är helt ofarligt. Men fukt 
tillsammans med organiska material 
som finns i en krypgrund orsakar ofta 
problem i form av röta, mögelangrepp 
och svampbildning. Många gånger har 
detta upptäckts på lukten. 

Att fuktpåkänningen blir så stor på 
en krypgrund att det till slut blir ett 
problem kan ha en eller flera orsaker.

  När varm utomhusluft kommer in 
i den kalla krypgrunden via ventiler 
eller sprickbildningar A kyls den ner 
vilket gör att luftfuktigheten ökar. 
I extrema fall bildas kondens och 
vattendroppar som blir hängande i 
undertaket.

  Tillskott av fukt genom avdunstning 
från krypgrundens markyta B.

  Fukt från omgivningen genom 
inträngande vatten från till exempel 
bristande dränering. C.

  Vatten som tränger in i kryp- 
grunden genom grund- 
muren från markytan,  
till exempel från stuprör  
och regnvatten. D.

Problem med fukt i krypgrunden 
kan uppstå på många olika 
sätt. Den uteluftsventilerade 
krypgrunds konstruktionen är ofta 
extremt känslig för fukt.

www.corroventa.se
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KRYPGRUNDSAVFUKTARE MED IMPONERANDE  
LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
Adsorptionsavfuktare CTR 300TT2 har funnits i vårt sortiment i 20 år och är 
en av våra lojala trotjänare. Den är konstruerad för användning i krypgrunder, 
där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. 
Den är även lämplig för lukt- och radonsanering. 

  Läs mer om våra olika krypgrundsavfuktare på sidorna 62–64.

STYRSYSTEM HOMEVISION® används för att 
uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. 

Styrning, reglering och över vakning av kryp-
grundsinstallationen sker via en hygrostatdel 

ansluten till avfuktaren i grunden och en  
trådlås kontrollpanel i bostadsutrymmet.

1
C

E

G

F

D B

När utomhusluften, särskilt under 
den varma årstiden, kommer in i kryp - 
grunden D under huset kyls den av 
den kalla omgivningen varvid den  
relativa fuktigheten ökar och därmed 
ökar även 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 av-
fuktaren A. Den torra luften B ska 
distribueras på ett sådant sätt att 
krypgrunden hålls torr. Avfuktaren 
för ut fukten C från krypgrunden till 
omgivningen via våtluften. 

Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2  
är konstruerad så att den, utan någon 
större påverkan på effektiviteten hos 
maskinen, tillåter dig som användare 
att justera mängden våtluft C som 
lämnar krypgrunden. 

På så sätt kan undertrycket i kryp - 
grunden D styras så att alla eventuella 
lukter E och radon hindras från att 
komma upp till boendemiljön.

Styrning, reglering och övervakning 
av krypgrundsinstallationen sker via  
en hygrostatdel G ansluten till avfuk-
taren i grunden och en trådlås kontroll-
panel F i bostadsutrymmet.

PRINCIPEN FÖR AVFUKTNING AV KRYPGRUNDER SÅ LÖSER MAN FUKTPROBLEMEN  
MED HJÄLP AV AVFUKTNING

 Led bort vatten från 
till exempel stuprör 
som mynnar ut 
intill grundmuren.

 Täck markytan  
i krypgrunden  
med en plastfolie 
för att förhindra 
fukta vdunstning.

 Sätt igen och täta 
alla ventiler och sprickor  
i krypgrunden så att ingen  
utomhusluft tränger in.

 Installera permanent en 
krypgrundsavfuktare som håller 
luftfuktigheten så låg i krypgrunden 
att tillväxt av mögel, svamp och 
dylikt förhindras.

www.corroventa.se
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KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 300TT2
Adsorptionsavfuktare för fast installation i krypgrunder, 
med en torrluftsmängd på upp till 300 m3/h. CTR 300TT2 
har en av marknadens lägsta energiförbrukningar.

STYRSYSTEM

CTR 300TT2 är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven 
är stora på energieffektivitet, drift säkerhet, brandsäkerhet och lång livslängd.  
Tack vare vår patenterade spjäl lösning som skapar ett undertryck i krypgrunden, 
så är CTR 300TT2 även lämplig för lukt- och radonsanering. 

NÅGRA FÖRDELAR MED CTR 300TT2
  Styrs och övervakas trådlöst med HomeVision® PRO
  Klarar grunder upp till 200 m3

  Effektiv vid fukt-, lukt- och radonsanering
  Har hög kvalitet och lång livslängd
  Energieffektiv och ger låga driftskostnader

ENKEL ÖVERVAKNING MED HOMEVISION® PRO
Avfuktaren styrs och övervakas med vårt system 
HomeVision® PRO, som består av en hygrostat 
som placeras i krypgrunden och en trådlös, digital 
kontrollpanel inne i bostaden.

TEKNISKA DATA

Torrluftsmängd 200-300 m3/h

Våtluftmängd 45-130 m3/h

Anslutning 230 V, 50 Hz

Anslutningseffekt 1 015 W

Verklig förbrukning  ca 850 W

Processluftinlopp Ø 160 mm

Våtluftutlopp Ø 75 mm

Torrluftutlopp 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Ljudnivå (3m) ca 56 dB

Vikt 16 kg

Storlek (L x B x H) 420 x 325 x 360 mm

Avfuktningskapacitet vid: 20°C / 60% RF 21 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 10°C / 60% RF 14 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 5°C / 60% RF 12 l/dygn

Artikelnummer 9902900

Monteringskit TT Multi (9910590) ... sid. 85

Ljuddämpare (9920901) .................sid. 86

Utbytesfilter (9920184)  .................sid. 89

Dysa (9910440) ............................... sid. 92

TILLBEHÖR

HomeVision® PRO ............................sid. 78

KOMBINERAS MED

CTR 300TT2 har funnits i vårt sortiment i över 20 år och 
är en av våra lojala trotjänare. Corroventa har tagit fram 
kompletta monteringskit för enkelt, snabbt och korrekt 
montage i krypgrund. 
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KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR STD-TT
CTR STD-TT är vår minsta adsorptionsavfuktare för fast 
installation i krypgrunder, med en en torrluftsmängd på  
200-220 m3/h. 

Krypgrundsavfuktare CTR STD-TT är speciellt utvecklad för grunder där man endast 
har fuktproblem. Energiförbrukningen är bland den lägsta på marknaden och är 
därför energimässigt överlägsen. CTR STD-TT är specialkonstruerad för använd-
ning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och 
lång livslängd.

NÅGRA FÖRDELAR MED  CTR STD-TT
  Styrs och övervakas trådlöst med HomeVision® PRO   
Klarar grunder upp till 150 m3

  Hög kvalitet och lång livslängd
  Energieffektiv och ger låga driftskostnader

Krypgrundsavfuktare CTR STD-TT är specialkonstruerad 
för användning i krypgrunder. Den har en väldigt låg 
energiförbrukning och är en av de mest energieffektiva 
krypgrundsavfuktarna på marknaden.

TEKNISKA DATA

Torrluftsmängd 200-220 m3/h

Våtluftmängd 30-40 m3/h

Anslutning 230 V, 50 Hz

Anslutningseffekt 860 W

Verklig förbrukning 775 W

Våtluftutlopp Ø 80 mm

Torrluftutlopp Ø 100 mm

Ljudnivå (3m) 56 dB

Vikt 15 kg

Storlek (L x B x H) 455 x 325 x 290 mm

Överhettningskydd 3 st

Avfuktningskapacitet vid: 20°C, 60% RF 17 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 10°C, 60% RF 13 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 5°C, 60% RF 11 l/dygn

Artikelnummer 9902700

Monteringskit TT Multi (9910590) .. sid. 85

Filter (1000926) ..............................  sid. 88

Dysa (9910440) ................................ sid.92

TILLBEHÖR

HomeVision® PRO ............................sid. 78

KOMBINERAS MED

STYRSYSTEM

ENKEL ÖVERVAKNING MED HOMEVISION® PRO
Avfuktaren styrs och övervakas med vårt system 
HomeVision® PRO, som består av en hygrostat 
som placeras i krypgrunden och en trådlös, digital 
kontrollpanel inne i bostaden.
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KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 500TT
CTR 500TT är vår största avfuktare för fast installation i 
krypgrunder, med en torrluftsmängd på upp 500 m3/h.

STYRSYSTEM

Krypgrundsavfuktaren har en hög kapacitet i förhållande till sin storlek. 
CTR 500TT är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven 
är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Maskinen 
används i utrymmen med endast fuktproblem.

NÅGRA FÖRDELAR MED CTR 500TT
  Klarar grunder upp till 350 m3

  Mycket effektiv mot fuktproblem
  Hög kvalitet och lång livslängd
  Energieffektiv och ger låga driftskostnader

ENKEL ÖVERVAKNING MED KONTROLLPANEL
Krypgrundsavfuktaren styrs med en hygrostat som 
placeras i krypgrunden där förhållandena anses repre-
sentativa eller särskilt kritiska, och avfuktningen kan 
övervakas via en kontrollpanel i bostaden. 

TEKNISKA DATA

Torrluftsmängd 500 m3/h

Våtluftmängd 60-80 m3/h

Processluftinlopp Ø 2x125 mm

Torrluftsutlopp 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Våtluftsutlopp Ø 75 mm

Anslutning 230 V / 50 Hz

Anslutningseffekt 1780 W

Verklig förbrukning ca 1500 W

Ljudnivå (3m) 62 dB

Vikt 21 kg

Storlek (D x B x H) 480 x 385 x 400 mm

Avfuktningskapacitet vid: 20°C / 60% RF 35 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 10°C / 60% RF 24 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 5°C / 60% RF 21 l/dygn

Artikelnummer 9920701

Monteringskit 500TT  
Universal (9910575) ..........................  Sid. 85

Utbytesfilter (9900208)  ........... .....sid. 89

Dysa (9910440) ............................... sid. 92

TILLBEHÖR

Kontrollpanel ...................................sid. 80

KOMBINERAS MED

CTR 500TT är specialkonstruerad för användning i  
just krypgrunder. Corroventa har tagit fram kompletta 
monteringskit för enkel, snabb och korrekt installation. 
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EXPERTHJÄLP OCH PROBLEMLÖSNING
VI PÅ CORROVENTA ÄR MYCKET UPPSKATTADE FÖR VÅR HÖGA SERVICE- 
OCH KUNSKAPSNIVÅ. VI HJÄLPER GÄRNA TILL NÄR DU BEHÖVER  
RÅDGIVNING. RING OSS PÅ 036-37 12 00 OCH TALA MED EN EXPERT.
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Kallvindar med självdragsventilation löper störst risk att drabbas av 
fuktproblem. Enligt Boverkets utredning framgår att cirka 300 000 
byggnader i Sverige har förekomst av mögel, mögellukt eller en  
hög fuktnivå som direkt kan härledas till problem med vinden.  
I förlängningen kan det bli skador på konstruktionen.

ÅTGÄRDA FUKTPROBLEMEN 
PÅ VINDEN MED  
BEHOVSSTYRD VENTILATION

Det finns tyvärr många orsaker som 
kan innebära problem med fukt- och 
mögelskador på vinden:

  Varm fuktig luft från inomhusmiljön 
kommer upp i det kalla vindsutrym-
met via otätheter och kondenserar 
på den kallare vinden.

  Tilläggsisolering av vinden innebär 
att vinden blir kallare, vilket gör att 
fukt kondenserar lättare.

  Byte av värmekälla innebär att man 
förändrar lufttrycket i hela huset. 
Byte till berg-/fjärrvärme innebär att 
den tidigare varma skorstenen blir 
kall och skorstenseffekten uteblir.

  Inbyggd byggfukt kan också inne bära 
fukt- och mögelskador på vinden.

  Behovet av ventilation varierar från 
vind till vind och över året. Att ven-
tilera en vind för mycket kan även 
det orsaka problem. 
Om temperaturen ute är kall kyls 
luften inne på vindsutrymmet ner 
och kan orsaka kondens mot det 
kalla yttertaket. Luften utomhus 
har ett fuktinnehåll och temperatur 

som varierar mycket under ett dygn 
och över tid - i vissa förhållanden 
har luften en uttorkande effekt, 
och i andra förhållanden så blir det 
tvärtom negativt för vinden att 
ventileras. Om de dåliga perioderna 
med ventilation blir längre än de 
gynnsamma, ökar fuktigheten inne 
på vinden. Under den kalla delen av 
året kan den gynnsamma perioden 
under ett dygn vara så kort som 
någon enstaka timma.

HUR MAN LÖSER PROBLEMET MED 
FUKT PÅ VINDEN

  Täta vindsbjälklagret och se över 
ventilationen i boendemiljön, inte 
minst våt utrymmen, för att minska 
mängden av fuktig luft som ström-
mar till vinds utrymmet.

  Installera en permanent anläggning 
för behovsstyrd ventilation i vinds-
utrymmet. Detta skapar en säker 
miljö för allt byggnadsmaterial 
varvid man undviker mögel, röta 
och andra mikrobiella skador.

boendemiljö // vindSavfuktning

FAKTA OM FUKTSKADOR PÅ VINDEN
  Enligt Anticimex Vindrapport 2021 är över 50 % av kallvindarna runtom i Sverige i riskzonen för 

att utveckla, eller hade redan fuktskador. En studie från Chalmers, Fukt på kallvindar, 2007, fann 
att så mycket som 72% av alla småhus med kallvindar i Västra Götaland hade för höga fuktvärden 
och mögel på vinden.

  Ett flertal studier, bla. från Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm, har på senare år visat att fukt och mögel på vindar är ett stort och växande problem.

Styrenheten läser av  sensorerna och avgör 
med hjälp av en beräknings algoritm hur 
stort ventilationsbehovet är. 

50%
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CORROVENTAS OLIKA PAKET FÖR VENTOVIND™
VentoVind™ finns i färdiga paket för de vanligaste typerna av installationer,  
men tekniken är anpassningsbar och fungerar lika bra på små vindar som till 
stora kallvindsutrymmen på flera hundra kubikmeter.

  Läs mer om våra olika paket på sidan 68.

VentoVind™ Pro är en metod för be-
hovsstyrd ventilation som  säkerställer 
att ventilation endast sker då det är 
gynnsamt för vindsutrymmet.

Med tilluftssystemet ser man till  
att ventilera vid rätt tillfällen  samtidigt 
som man etablerar en tryckbild på  
vinden som bryter delar av fukt-
transporten upp från bostaden. 

Tekniken fungerar bäst om vinden 
är så tät som möjligt då målet och  
syftet är att all ventilation helst ska 
ske via ventilationssystemet som 
i grunden består av en tilluftsfläkt 
och ett mekaniskt eller motorstyrt 
frånluftsspjäll. 

Tilluftsfläkten strömmatas och varv-
talsregleras via en styrenhet som 
placeras inne i vindsutrymmet. 

Till denna ansluts också sensorer 
som mäter klimaten utomhus och på 
vinden. Styrenheten läser av sensorerna 
och avgör om ventilationen har en 
uttorkande effekt på vindsutrymmet. 
Ventilationen optimeras också med 
ventilationsbehovet för stunden så att 
så lite energi som möjligt förbrukas.

VENTOVIND™ PRO – SÅ ARBETAR SYSTEMET

ORSAKER SOM KAN INNEBÄRA 
PROBLEM MED FUKT- OCH MÖGEL-
SKADOR PÅ VINDEN. 
A Tilläggsisolering av vinden gör att 
fukt kondenserar lättare.

B Ventilationsfukt kan uppstå genom 
att man ventilerar en vind för mycket 
vid fel tillfälle.

C Varm fuktig luft från inomhusmiljön 
kommer upp i det kalla vindsutrymmet 
och kondenserar.

D Byte av värmekälla förändrar luft-
trycket i hela huset. Den tidigare varma 
skorstenen blir kall och skorstens-
effekten uteblir.
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VENTOVIND™ PRO
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Corroventas VentoVind™ är ett system som ger en optimerad 
ventilation ur fuktsynpunkt och därmed minimeras fukt-
relaterade problem såsom mögel och röta.

VentoVind™ är ett system för behovsstyrd ventilation, vilket säkerställer att ven-
tilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt. Med tillufts systemet 
ser man till att ventilera vid rätt tillfällen samtidigt som man etablerar en tryck-
bild på vinden som bryter delar av fukttransporten upp från bostaden.

NÅGRA FÖRDELAR MED  VENTOVIND™
  VentoVind™ ser till att ventilera vinden vid rätt tillfälle, dvs när utomhusluften 

har en uttorkande effekt. Systemet gör att mängden ventilation blir precis 
lagom för vindens behov, samtidigt som det är energieffektivt.

  VentoVind™ skapar ett kontrollerat klimat med optimerad ventilation utan 
tillförsel av energikrävande värme.

  Hög kvalitet på fläkt och sensorer.
  Kontrollpanel för kontroll och styrning. 
  Logg på USB-sticka.

VÅRA OLIKA PAKET FÖR VENTOVIND™ PRO

TEKNISKA DATA

Anslutning 230 V / 50 Hz

Ljudnivå (3 m) 36 dB (A)

Artikelnummer PRO Villa 1002778

Artikelnummer PRO Villa Large 1002779

Artikelnummer PRO Special -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
VentoVind™ Pro Villa 
kommer komplett med 
styrenhet, fläkt 160 och 
invändiga monterings-
detaljer passande för 
vindar upp till 100 m3. 
Levereras med Home 
Vision® – trådlös kontrollpanel  
för styrning, reglering och över-
vakning av vinds installationen.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
VentoVind™ Pro Villa Large för vindsutrymmen 
upp till 100-150 m3. Komplett med  styrenhet, 
fläkt 200 och monteringsdetaljer. Levereras 
med HomeVision® – trådlös kontroll panel för 
styrning, reglering och övervakning av vinds-
installationen.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
För stora eller komplexa installationer kan  
Vento Vind™ Pro  anpassas och dimensioneras 
efter behov. 

VENTOVIND™ PRO INNEHÅLL

Styrenhet VentoVind™ Pro

Fläktenhet, inkl. 15 meter kabel

HomeVision® kontrollpanel

Upphängningsfäste för fläkt

Nätsladd 220 V, 5 meter

Väggplåtar, invändigt

Uteklimatsensor, inkl. 15 meter kabel

Inneklimatsensor, inkl. 15 meter kabel

Muff

Beröringsskydd

Upphängningsfäste för styrenhet

Slangklämmor

Fästskruvar för styrenhet

Backspjäll

Slang SC

Bruksanvisning

Drift- och skötselinstruktion 

VENTOVIND™ PRO
A Tilluft   B Fläktenhet   C Styrenhet   D Luftflöde   E Inomhussensor    
F Avluft ut   G HomeVision® Kontrollpanel   H Utomhussensor
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TRYGG BOENDEMILJÖ MED CORROVENTA
DET KRÄVS ORDENTLIG KUNSKAP OCH ERFARENHET FÖR ATT DIN  
INSTALLATION SKA BLI RIKTIG OCH PASSA JUST DITT HUS. DÄRFÖR 
SAMARBETAR VI BARA MED ÅTERFÖRSÄLJARE SOM ÄR PROFFS  
PÅ ATT LÖSA PROBLEM MED JUST FUKT, LUKT OCH RADON.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL

1
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D

E
F

G

VentoVind™ PRO Special kommer komplett med styrenhet, fläkt, spjäll och 
monteringsdetaljer anpassade efter ditt projekt, små som stora. Levereras 

med HomeVision® trådlös kontrollpanel för styrning. Ventovind™ PRO Special 
har protokollet Modbus RS 485 inbyggt. Detta gör systemet kompatibelt 
med andra fastighetsövervakningssystem som också är uppkopplade med 
Modbus för central styrning och övervakning av din fastighet.

NÅGRA FÖRDELAR MED  VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Skräddarsydda lösningar
  Trådlös kontrollpanel
  Modbus RS 485
  Motorstyrda spjäll

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Tilluft   B Fläktenhet    
C Styrenhet   D Luftflöde   
E Inomhussensor   F Avluft ut    
G HomeVision® Kontrollpanel   
H Utomhussensor

69www.corroventa.se
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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 världshälsoorganisationen WHO är inomhusradon 
den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

FÖRSLAG TILL EFFEKTIVA  
ÅTGÄRDER VID HÖGA VÄRDEN 
AV RADON I HEMMET

För att säkerställa att man inte har 
skadliga nivåer av radon i boende- 
miljön krävs en radonmätning.  
Mätning utförs under den kalla  
årstiden och ska visa hur stor  
radongashalten är i inomhusluften 
man andas. Visar mätningen värden 
över gränsvärdet 200 Bq/m3 bör  
en radonutredning utföras för att  
konstatera källan till radongasen och 
därmed kunna utvärdera lämpliga 
åtgärder. Några viktiga saker att  
överväga vid val av åtgärderna är  
livsängd och energiförbrukning  
samt hur installationerna påverkas 
fastigheten i sin helhet.

LÅNG ERFARENHET
Corroventa har erfarenhet utifrån  
mer än 19 000 radonmätningar och  
vi har levererat utrustning till över  
3 000 radonsaneringsprojekt. Detta är 
något vi gärna delar med våra kunder 
genom att vara ett stöd vid såväl 
projektering som installation och un-
derhåll. Vi vill ge våra kunder möjlighet 
att erbjuda effektiva lösningar med 
bästa totalekonomi. 

1
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SÅ HÄR FUNGERAR RADONSANERING MED CORROVENTAS PRODUKTER. 
Radon tränger upp i boendemiljön genom otätheter i huset A. Som åtgärd 
installeras en radonsug B och ett rörsystem C för att skapa ett undertryck 
under plattan. Den radonhaltiga luften passerar radonsugen och evakueras ut 
till omgivningen D där den blandas upp med vanlig, frisk luft.

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.

www.corroventa.se
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PRODUKTER FÖR RADON- 
SANERING 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 kraftfull, 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 löser både radon- och 
avfuktningsbehov i krypgrunder. Maskinen används i de fall 
man har uppträngande markradon i ett hus med krypgrund. 
Genom att utnyttja avfuktarens patenterade spjäll-lösning, 
kan undertrycket i krypgrunden regleras och samtidigt avfuk-
tas energieffektivt.

Läs mer om  
produkter för 

boendemiljö på 
corroventa.se

www.corroventa.se
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RADONSUG RS 100
Radonsug RS 100 är en mycket kraftfull turbin, med en luft-
mängd på 80 m3/h och ett statiskt tryck på 20 000 Pa.

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 kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är 
därför mycket lättplacerad.

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 100
  Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
  Lämplig för större flerfamiljshus med kompakta markförhållanden
  Kan kopplas samman med upp till 50 m rör (Ø100 mm) på trycksidan och upp 

till 200 m rör (Ø100 mm) på sugsidan.

Luftmängd 80 m3/h

Tryck 20000 Pa

Ljudnivå 45 dB(A)

Anslutningsffekt 370 W

Anslutningsstos 50 mm

Normal förbrukning 200-250 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 22 kg

Storlek (L x B x H) 520x350x410 mm

Artikelnummer 9920900 

TEKNISKA DATA TILLBEHÖR

Monteringskit RS100 (1004630) ................................ sid. 85 

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

Filter (9900921) ............................................................ sid. 89 

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

MONTERINGSKIT TILL RADONSUG RS 100

Corroventa har erfarenhet utifrån mer än 19 000 radon-
mätningar och vi har levererat utrustning till över 3 000 
radonsaneringsprojekt. Våra radonsugar är utvecklade  
för radonsanering av bebodda utrymmen i hus med  
platta på mark, källare/suterräng eller krypgrund.  
Effektiv, energisnål och tyst radonsanering oavsett  
om huset ligger på kompakta eller porösa underlag.

Komplett monteringskit för snabbt och snyggt montage 
av radonsug RS 100.
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RADONSUG RS 400
Radonsug RS 400 sanerar bort radon mycket effektivt, 
med en steglöst reglerbar friblåsande luftmängd på  
50-370 m3/h. Den 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 i en RS400 av typen 
EC-fläkt som gör radonsugen mycket energieffektiv. RS 400 är också lämplig 
för att undertrycksventilera uppreglade golv vid fukt- och luktproblem tack vare 
att den är tystgående, energieffektiv och har steglös varvtalsreglering.

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400
  Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
  RS400 har en helt tät konstruktion med minimal risk för  

radonläckage inomhus.
  Lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter  

med porösa markförhållanden
  Kan kopplas samman med upp till 50 m rör (Ø100 mm) på  

trycksidan och upp till 200 m rör (Ø100 mm) på sugsidan. 
  Undertryck under plastning: 40 meter dräneringsslang  

på sugsida och 6 meter rör på trycksida
  Extremt tystgående
  Utrustad med energieffektiv EC-fläkt

Radonsug RS 400 har en genomtänkt design med en lucka 
för service. Den är extremt tystgående, energieffektiv och 
har steglös varvtalsreglering.

Luftmängd 50-370 m3/h

Tryck 20-500 Pa

Ljudnivå  44 dB(A)

Anslutningsffekt 105 W

Normal förbrukning 10-25 W

Anslutning 230 V / 50 Hz

Vikt 15 kg

Storlek (L x B x H) 445 x 475 x 262 mm

Artikelnummer 9920960

TEKNISKA DATA TILLBEHÖR

Filterbox (9920961) .......................................................sid. 52

Monteringskit RS400 (9920975) ............................... sid. 85 

Ljuddämparslang Ø100 (9920907) ............................ sid. 86

Utbytesfilter till filterbox (9920956) ......................... sid. 88

Täckbricka, 10-pack (9920977) .....................................sid. 92

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

GENOMTÄNKT DESIGN

Corroventa har erfarenhet utifrån mer än 19 000 radon-
mätningar och vi har levererat utrustning till över 3 000 
radonsaneringsprojekt. Våra radonsugar är utvecklade 
för radonsanering av bebodda utrymmen i hus med 
platta på mark, källare/suterräng eller krypgrund.  
Effektiv, energisnål och tyst radonsanering oavsett  
om huset ligger på kompakta eller porösa underlag.
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KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 300TT2
Adsorptionsavfuktare för fast installation i krypgrunder. 
Avfuktaren kännetecknas av energieffektiv drift och hög 
prestanda. För krypgrunder som har problem med både 
fukt och för höga radonvärden, är CTR 300TT2 en passande 
maskin som löser båda problemen samtidigt. CTR 300TT2 
har en av de lägsta energi- förbrukningarna på marknaden 
och är därför energimässigt överlägsen.

STYRSYSTEM

ENKEL ÖVERVAKNING MED HOMEVISION®
Avfuktaren styrs och övervakas med vårt system 
HomeVision®, som består av en hygrostat som 
placeras i krypgrunden och en trådlös, digital 
kontrollpanel inne i bostaden.

TEKNISKA DATA

Monteringskit TT Multi (9910590)  sid. 85

Dysa (9910440) ............................... sid. 92

Utbytesfilter (9920184)  .................sid. 89

TILLBEHÖR

HomeVision® PRO ............................sid. 78

KOMBINERAS MED

CTR 300TT2 har funnits i vårt sortiment i över 20 år  
och är en av våra lojala trotjänare. Corroventa har 
tagit fram kompletta monteringskit för enkel, snabb 
och korrekt installation. Satserna innehåller samtliga 
komponenter som behövs.

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. 

NÅGRA FÖRDELAR MED CTR 300TT2
  Styrs och övervakas trådlöst med HomeVision® PRO
  Klarar grunder upp till 200 m3

  Effektiv vid fukt-, lukt- och radonsanering
  Har hög kvalitet och lång livslängd
  Är energieffektiv och ger låga driftskostnader

Torrluftsmängd 200-300 m3/h

Våtluftmängd 45-130 m3/h

Anslutning 230 V, 50 Hz

Anslutningseffekt 1 015 W

Verklig förbrukning  ca 850 W

Processluftinlopp Ø 160 mm

Våtluftutlopp Ø 75 mm

Torrluftutlopp 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Ljudnivå (3m) ca 56 dB

Vikt 16 kg

Storlek (L x B x H) 420 x 325 x 360 mm

Överhettningskydd 3 st 80°C + 90°C + 130°C

Avfuktningskapacitet vid: 20°C / 60% RF 21 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 10°C / 60% RF 14 l/dygn

Avfuktningskapacitet vid: 5°C / 60% RF 12 l/dygn

Artikelnummer 9902900
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FUKT, LUKT OCH RADON ÄR EN AV DE VANLIGASTE ORSAKERNA MED 
NEGATIV PÅVERKAN PÅ BOENDEMILJÖN OCH SOM 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.
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StyrSyStem

 CORROVENTA

STYRSYSTEM
Styrning, reglering och övervakning för alla typer av 
torkningsarbeten, såväl vattenskadesaneringar som 
fasta installationer.

76 www.corroventa.se
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StyrSyStem

SUPERVISION®
Styrsystem SuperVision® för Corroventas ES-maskiner är en  
banbrytande lösning for torkresultatet, miljön och total-
ekonomin. Med SuperVision® styrs och övervakas tork-
processen på distans, från datorn, surfplattan eller mobilen.

ÖVERVAKNING PÅ DISTANS

GENOMTÄNKT DESIGN

INNEHÅLL GRUNDPAKET

Abonnemang (24- eller 36-månader) 1 st

Gateway 1 st

Sensornoder 2 st

RHT-sensorer 4 st

Transportlåda 1 st

Mätrör 1 pkt

Tätningsmassa 1 pkt

Systemkabel ES 0,5 m 1 st

Artikelnummer 9911104

SuperVision® samlar in data från torkprocessen genom 
en gateway som drivs av avfuktaren. SuperVision® kan 
användas tillsammans med valfri produkt ur Corroventas 
ES-serie. Varje uppsättning SuperVision® kan styra en 
cell med upp till 8 maskiner.

SuperVision® är ett genomtänkt och användarvänligt 
system som gör det möjligt att övervaka, mäta och styra 
torkprocessen från en dator, smartphone eller surfplatta.

SuperVision® är ett fjärrstyrnings- och fjärrmätningssystem som kompletterar 
ES-seriens avfuktare och turbiner genom att göra dem och deras data tillgängliga 
via Internet. Varje SuperVision® system kan övervaka upp till åtta ES-maskiner 
och ger användaren möjligheten att styra och kontrollera torkningen snabbt och 
enkelt utan att varje gång behöva åka till arbetsplatsen. All samlad data lagras 
i en webserver där användaren också kan ge förklarande namn till de olika mät-
punkterna, allt för att analysen skall vara så enkel som möjligt. 

Systemet erbjuder också verktyg för att enkelt generera diagram, antingen 
för att analysera processen eller för att inkludera dem i den projektrapport som 
systemet hjälper till att skapa. Användaren kan även, om så önskas, ge kunden 
tillgång till systemet så att denne själv kan följa utvecklingen i torkningsarbetet.

Systemet består av en gateway som kopplas till maskinerna samt två trådlösa 
sensornoder, var och en med förmåga att bära två temperatur- och RF-givare 
samt en fuktkvotsgivare. För maximal täckning och tillförlitlighet har sensor-
noderna förmåga att vidarebefordra varandras meddelanden till gateway, så kallad 
MESH teknologi. En gateway kan kommunicera med upp till tio sensornoder för 
den som vill bygga ut systemet ytterligare.

För största möjliga flexibilitet använder sig systemet av mobiltelefonnätet för 
att samla in data. Installation av systemet kräver inga förberedelser och kräver 
inte heller tillgång till Internet. All information som användaren behöver ges av 
maskinernas displayer och SuperVision® enheternas ljusindikeringar.

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

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

KAN KOMBINERAS MED



78 www.corroventa.se

StyrSyStem 

HOMEVISION® PRO
Styrsystem HomeVision® Pro används för kontroll, övervakning 
och uppföljning av fastinstallerade avfuktare samt Vento-
Vind™, behovsstyrd ventilation för kallvindar. I hus och bygg-
nader med behov av såväl krypgrundsavfuktning som venti-
lation av kallvind, löser en och samma trådlösa HomeVision® 
Pro kontrollpanel hela behovet av styrning och kontroll. 

FUNKTIONER

Visar % RF börvärde 

Visar Δ % RF hysteres övre 

Visar Δ % RF hysteres undre 

Visar Δ % RF larmnivå 

Kontinuerlig fläktdrift eller   
fläkt enbart vid avfuktning

Styrning via mögelindex 

Återställning till fabriksinställningar 

CSV-logg fil på USB-minne 

Visning av aktuellt RF 

Visning av aktuell temperatur 

Visning fläktstatus På eller Av 

Visning avfuktning På eller Av 

Visning radiosignalnivå 

Grafisk presentation drifttid  
senaste 12 månaderna

Grafisk presentation medelvärde   
temperatur senaste 12 månaderna

Grafisk presentation medelvärde   
% RH senaste 12 månaderna

Felmeddelanden 

Artikelnummer 9910360
CTR 300TT2 ..................................... sid. 62

CTR STD-TT ...................................... sid. 63

VentoVind™ PRO .............................sid. 68

VentoVind™ PRO Special ................ sid. 69

KOMBINERAS MED

Via den trådlösa HomeVision® Pro kontrollpanelen som placeras i bostaden har  
användare alltid tillgång till rådande klimat och driftsstatus och kan, om så behövs, 
enkelt ändra inställningar hos systemet. Genom inbyggda larmfunktioner upp-
märksammas användaren på eventuella driftsstörningar och systemet påminner 
också automatiskt om den årliga servicen, allt för att säkerställa att funktionen 
upprätthålls och att skador på fastigheten undviks.

Systemet är flexibelt och inställningarna kan anpassas till behovet. Avfuktning 
kan styras mot en fast relativ fuktighet alternativt mot mögelindex vilket för 
vissa installationer och förhållanden ytterligare kan sänka energiförbrukningen. 
Den behovsstyrda ventilationen kan användas med såväl vanliga AC-fläktar som 
med EC-fläktar.

I kontrollpanelen presenteras även driftsstatistik, så som medeltemperatur 
och genomsnittlig relativ luftfuktighet för de senaste tolv månaderna. För än 
mer detaljerad uppföljning av driften skapas en loggfil med klimatdata och de 
tidpunkter då inställningar ändrats. Loggfilen läggs på ett USB-minne som är 
monterat i kontrollpanelen och kan således enkelt föras över till dator för analys.

Kontrollpanelen kan ansluta upp till åtta kontrollenheter och kan på så sätt 
erbjuda samlad styrning och kontroll av större installationer där flera avfuktare 
krävs eller installationer som kräver både avfuktare för krypgrunden och behovs-
styrd ventilation för kallvinden.  



StyrSyStemkrypgrundSavfuktning // boendemiljö

FJÄRRSTYRNING OCH FJÄRRÖVERVAKNING AV TORKPROCESSEN SPARAR 
TID, PENGAR OCH ENERGI. FUKTTEKNIKERN SLIPPER SPENDERA RESTID 
FÖR ATT KONTROLLERA TORKPROCESSEN PÅ PLATS. EFTERSOM SYSTEMET 
TILLÅTER TOTAL KONTROLL ÖVER TORKPROCESSEN, KAN MASKINERNA 
STÄNGAS AV PÅ DISTANS SÅ SNART TORKPROCESSEN ÄR KLAR, VILKET  
SPARAR ENERGI OCH KOSTNADER.
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HYGROSTAT HR1-5 
Hygrostat som passar primärt till Corroventas analoga 
avfuktare* för skadetorkning. Används vid avfuktning där 
förhållandena bedöms som känsliga eller särskilt kritiska. 
Den beprövade konstruktionen med få rörliga delar ger god 
driftsäkerhet och noggrannhet.

* För maskiner inom ES-serien krävs en adapterkabel. Dock så behövs hygrostat normalt inte till 
ES-maskinerna, eftersom de redan har en inbyggd sensor.

TEKNISKA DATA

Hygrostat HR1-5

Anslutningskabel 5 m

Börvärdesinställning 10-90% RF

Storlek (D x B x H) 83 x 136 x 37 mm

Artikelnummer 9901100

KONTROLLPANEL
Styrsystem som används för att uppnå en kontrollerad 
avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och övervak-
ning av krypgrundsinstallationen sker via en hygrostatdel 
ansluten till avfuktaren i grunden och en kontrollpanel i 
bostadsutrymmet.

KOMBINERAS MED

CTR 500TT .................................................................... sid. 64 

SÅ FUNGERAR DET

TEKNISKA DATA

Artikelnummer 9910360

Krypgrundsavfuktaren styrs med en hygrostat som place-
ras i krypgrunden där förhållandena bedöms som lämpliga 
eller särskilt kritiska. För extra övervakning placeras en 
kontrollpanel (indikeringsbox) i bostadsutrymmet där 
indikeringslampor t.ex visar om relativa fuktigheten i kryp-
grunden är OK eller för hög, om anläggningen fungerar 
eller om någon driftsstörning uppstått.
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TEKNISKA DATA

Systemkabel 0,5 m

Artikelnummer 1002749

 

Systemkabel 5 m 

Artikelnummer 1002748

SYSTEMKABEL ES O,5 / 5M
Systemkabel som används för att sammankoppla  
utrustning i ES-serien samt styrsystemet SuperVision®.

EXTERN RHT-SENSOR
En sensor som mäter både temperatur och relativ fuktighet. 
Passar till adsorptions- och kylavfuktarna i ES-serien.  
5 m kabel.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer 1002817
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SLANGSYSTEM C16

SLANGSYSTEM C25

Flexibelt och användarvänligt för tryck- eller sugtorkning. 
Montering av slangsystem C16 sker med 10 uttag ger 
snabb, enkel och tät installation.

Flexibelt och användarvänligt för tryck- eller sugtorkning. 
Slangarna förses med rörböj alternativt T-koppling som 
trycks ner i förborrade hål. Gummistos sluter tätt mellan 
hål och nerstick. Montering av slangsystem sker med 
kopplingar som ger snabb, enkel och tät installation.

INNEHÅLL

INNEHÅLL

Slangsystem C16 levereras i praktisk väska innehållande 
följande komponenter:

Fördelningsdosa 10x16 ....................................................... 1 st

Skarvkoppling vinkel ø16 .................................................10 st

T-koppling ø16 .................................................................... 2 st

Nedsticksslang ................................................................. 12 st

Slang 50 m .......................................................................... 1 st

Slangsystem C25 levereras i praktisk väska eller en box 
innehållande följande komponenter:

C25 fördelningsdosa 6 x 25 mm m. 6 st lock (9910726) ....1st

Anslutningsslang Ø50 mm (9910089)  ........................... 1 st

Slangklämma 44-56 mm (9900737)  ............................. 2 st

T-koppling (9910724)  ........................................................ 2 st

Gummidysa (9910440)  ....................................................8 st

Skarvkoppling vinkel Ø25 mm (9910722)  ...................... 6 st

Slang Ø25 mm, 4 m inkl. koppling (9910725) ................ 6 st

Artikelnummer: 1002770

Artikelnummer: 1003706

TILLBEHÖR

Slangadapter (9910750) ...............................................sid. 87
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MONTERINGSKIT TILL RS 400
Komplett monteringskit för montage och upp-
hängning av radonsug RS 400. 

MONTERINGSKIT TILL RS 100
Komplett monteringskit för snabbt och snyggt 
montage av radonsug RS 100.

Paketerat i kartong med väggplåt för rörgenomföring, 
slang och slangklämmor. 

Artikelnummer: 9920975

Innehåller väggfästen med tillhörande borrmall, slangklämmor, 
slang, ljuddämpare och väggenomföring med väggplåt samt 
skruv för montage. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 1004630

MONTERING RADONSUGAR

MONTERINGSKIT TT MULTI
Komplett monteringskit för montage och 
upphängning av krypgrundsavfuktare 
STD-TT och 300TT2. 

Paketerat i kartong med rörgenomföring, ljuddämparslang 
och håltagningsmall för konsolmontage. 

Artikelnummer: 9910590

MONTERINGSKIT 500TT UNIVERSAL
Komplett monteringskit för montage och upp-
hängning av krypgrundsavfuktare CTR 500TT. 

Paketerat i kartong med rörgenomföring, ljuddämparslang  
och håltagningsmall för konsolmontage. 

Artikelnummer: 9910575

MONTERING KRYPGRUNDSAVFUKTARE
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SLANG Ø51 
Slang Ø51 mm för distribution 
av luft och vätska. 

Mycket lätt och flexibel med slät insida. 
Slangen har liten böjningsradie. Lämplig 
att använda till tryck- och sugtorkning.

Artikelnummer: 9910721

SLANG 50 M
Slang till C16 slangsystem samt 
WS4. För distribution av luft 
och vätska.

LJUDDÄMPARSLANG Ø80/Ø100
Flexibel ljuddämpare som monteras 
för att undvika eventuella blåsljud. 

Artikelnummer: 9910753

Maximal längd 1,2 meter.

Artikelnummer Ø80: 9910405 
Artikelnummer Ø100: 9920907

LJUDDÄMPARSLANG Ø160
Flexibel ljuddämpare som monte-
ras på processluftstos då man vill 
undvika eventuella blåsljud. 

Maximal längd 0,6 meter. 

Artikelnummer: 9910136

LJUDDÄMPARE
Effektiv ljuddämpning. Stor 
dämpning av blåsljud vid tryck- 
eller sugtorkning med turbin 
eller kombimaskin. 

Ljuddämparen är tät och fungerar 
även till radonsug RS100. Anslut-
ningsdiameter Ø50 mm. 

Artikelnummer: 9920901

LJUDDÄMPARE

SLANGAR
SLANG Ø51 FÖR BYGLING
Slang Ø51 mm för bygling  
av stosar. Längd 350 mm.

Artikelnummer: 9921123
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SLANG Ø82
Mycket lätt och flexibel slang  
för tillfällig våt- och torrlufts-
distribution.

SLANG Ø102
Mycket lätt och flexibel slang  
för tillfällig våt- och torrlufts-
distribution. 

SLANGADAPTER C16
Gör det möjligt att koppla slang-
system C16 direkt till maskin. 

SLANG Ø80 
Slang Ø80 mm för distribution 
av luft och vätska. 

Levereras i komprimerad förpackning. 
Längd 6 meter.

Artikelnummer: 9910145

Levereras i komprimerad förpackning. 
Längd 6 meter.

Artikelnummer: 9910141

Slangsystem C16 är byggt för att kopplas 
till fördelningsdosa i slangsystem C25. 
Adaptern fungerar på samtliga turbin- och 
kombimaskiner. 

Artikelnummer: 9910750

Lämplig att använda vid installationer 
för radonsanering.

Artikelnummer: 9910087

SLANGAR

SLANGKOPPLING HONA WS4SLANGKOPPLING HANE WS4 

Artikelnummer: 6000342Artikelnummer: 6000341
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GROVFILTERRAM & FILTER 
Grovfilterram för Flexifilter 
HEPA H13. Inkl. filter H13.

FINFILTER INLINE
Utbytesfilter till Corrofilter Inline 
(grå) och vattenavskiljare. 

UTBYTESFILTER 1000926
Utbytesfilter som passar till  
krypgrundsavfuktare CTR STD-TT.

UTBYTESFILTER FILTERBOX
Utbytesfilter som passar till 
Corroventas Filterbox.

FILTERKASSETT H13
Utbytesfilterkassett till  
Flexifilter HEPA H13. 

FINFILTER H13
Utbytesfilter till Corrofilter 
Inline H13 (röd).

Artikelnummer: 9920858

Artikelnummer: 9910603

Storlek: 250 x 265 mm

Artikelnummer: 1000926Artikelnummer: 9920956

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

Artikelnummer: 9920853 Artikelnummer: 9910610

FILTER
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UTBYTESFILTER 9900921
Utbytesfilter som passar till 
Radonsug RS 100 samt Turbin  
CTR T100XT och CTR T150XT.

UTBYTESFILTER 9921406
Utbytesfilter som passar till 
kombimaskin CTR K50XT.

UTBYTESFILTER 9905556
Utbytesfilter som passar till 
adsorptionsavfuktare A50 TD2

UTBYTESFILTER 9900208
Utbytesfilter till adsorptions-
avfuktare CTR 500XT. 

UTBYTESFILTER 9920184
Utbytesfilter som passar till flera 
avfuktare och kombimaskiner.

Storlek: 360 x 145 mm

Artikelnummer: 9900921

Storlek: 130 x 200 mm

Artikelnummer: 9921406

Storlek: 430x430

Artikelnummer: 9905556

Storlek 170 x 310 mm

Artikelnummer: 9900208

Passar till Adsorptionsavfuktare CTR 150XT 
och CTR 300XT, Kombimaskin CTR K100XT 
och CTR K150XT samt Krypgrundsavfuktare 
CTR 300TT2. 
Storlek: 180 x 235 mm

Artikelnummer: 9920184

FILTER
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UTBYTESFILTER 1004493
Utbytesfilter som passar  
till adsorptionsavfuktare A1.

Storlek: 170 x 160 mm

Artikelnummer: 1004493

UTBYTESFILTER 1002720
Utbytesfilter som passar till  
adsorptionsavfuktare A2 ES,  
A4 ES och A4 ES X.

UTBYTESFILTER 1001238
Utbytesfilter som passar till  
turbinerna T2, T2 ES och T4 ES.

UTBYTESFILTER 6000371
Utbytesfilter som passar till  
turbinerna T2, T2 ES och T4 ES.

Artikelnummer: 1002720 Artikelnummer: 1001238 Artikelnummer: 6000371

FILTER

UTBYTESFILTER 1004010
Utbytesfilter som passar  
till adsorptionsavfuktare L4.

Storlek: 360 x 290 mm

Artikelnummer: 1004010

UTBYTESFILTER 9905558
Utbytesfilter som passar till 
adsorptionsavfuktare A50 TD2

Storlek: 590 x 940 mm

Artikelnummer: 9905558
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UTBYTESFILTER 9905111
Utbytesfilter som passar till  
adsorptionsavfuktare CTR 10000.

KONDENSVATTENFILTER 
1003146
Passar till kylavfuktarna K3 HPB, 
K5 HP PX och K5 ES HP PX.

UTBYTESFILTER 9905110
Utbytesfilter som passar till  
adsorptionsavfuktare CTR 10000.

UTBYTESFILTER 1002412
Utbytesfilter som passar till 
Kylavfuktarna i K3-serien.

UTBYTESFILTER 1002406
Utbytesfilter för kondensvatten. 
Passar till kylavfuktare K3 ES HP 
och K3 HP.

Storlek: 590 x 940 mm

Artikelnummer: 9905111

Storlek: 246 x 85 mm

Artikelnummer: 1003146

Storlek 450 x 450 mm

Artikelnummer: 9905110

Storlek: 319 x 287 mm

Artikelnummer: 1002412

Storlek: 208 x 99 mm

Artikelnummer: 1002406

FILTER

UTBYTESFILTER 1002827
Utbytesfilter som passar till 
kylavfuktarna i K5-serien.

Storlek: 380 x 318,6 mm

Artikelnummer: 1002827
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MONTAGEPLATTA
Montageplatta för upphängning 
av krypgrundsavfuktare och 
radonsugar. 

DYSA Ø29 mm
För att få optimal installation 
med en jämn fördelning av torr-
luft i slang och spirosystem.

SPÄNNBAND
Spännband används tillsam-
mans med montageplatta för 
upphängning av krypgrunds- 
avfuktare och radonsugar.

Artikelnummer: 9920911Artikelnummer: 9910440 Artikelnummer: 9920912

MONTERINGSDETALJER

TÄCKBRICKA 100/180 mm
Täckbricka för 100 mm rör. Ger 
snyggt och proffsigt resultat 
vid rördragning genom väggar.

Täckringen är försedd med ett brytspår 
vilket gör det enkelt att eftermontera på 
befintliga rörsystem. 

Artikelnummer: 9920977

SNABBKLÄMMOR
Snabbklämmor till stosar.  
Använd olika diameter beroende 
på storleken på stosarna.

Artikelnummer:  
Ø 48-54 mm 9900795 
Ø 74-81 mm 9900797 
Ø 97-102 mm 9900799

UTFYLLNADSRÖR 80 x 75
Används till våtluftsutblåset för att 
dimensionera upp till 80 mm så att 
det ska passa till Acu-Comp 80 mm. 

Artikelnummer: 9910159



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




