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EN SVÆRT EFFEKTIV MOBIL  
ADSORPSJONSAVFUKTER FOR  
STORE OG KREVENDE JOBBER

A50 TD2 er en svært effektiv 
mobil adsorpsjonsavfukter 
for store og krevende jobber. 
Velegnet for avfukting av 
større nybygg og renovasjons-
objekter samt for akutte tiltak 
som avfukting i forbindelse 
med brann og oversvømmel-
ser.

BYGGAVFUKTING
Med riktig kunnskap og de riktige 
rutinene blir avfukting en enkel og 
naturlig del av byggeprosessen og 
bidrar til raskt byggetempo og god 
kvalitet. 

 A50 TD2 har en tørrluftgjennom-
strømning på opptil 4300 m3/t og er 
utstyrt med ekstravarmer.

Den er veldig brukervennlig og 
inneholder alt utstyret man trenger 
til store tørkejobber. Maskinen kan 
plasseres både inne og ute.

NOEN FORDELER MED A50 TD2
  Perfekt til store, krevende tørkejob-

ber og byggavfukting.
  Kan løftes med truck eller kran.
  Enkel oppstart, manøvrering og

    overvåking. Styres og vedlikeholdes
    via berøringspanel.

 Jo raskere man setter inn tørketiltak, 
jo større er sjansen for å minimere 
skadeomfanget og forkorte tørketiden. 
Man kan spare store summer på å være 
effektiv og komme raskt i gang med 
tørkeprosessen. 

IDEELL FOR STORE OG  
KREVENDE JOBBER

 Tack vare patenterad teknik, gjenvin-
ner A50 TD2 85 % av varmen. Maski-
nen kan plasseres både inne og ute.

  Energieffektiv: Gjenvinner 85 %
    av varmen takket være patentert
    teknologi.
  Høy kapasitet – opptil 450 l per 

døgn.
  Man trenger førerkort klasse B for å

    transportere maskinen.



HØY KAPASITET
Svært effektiv adsorpsjons-
avfukter ved større skader og 
byggavfukting.  
Opptil 450 l per døgn

ENERGIØKONOMISK
Maksimalt gjenbruk av energi med en 
patentert varmevekslerløsning og en ekstra 
varmer på 12 kW for tørrluft. Det kompakte 
formatet og lav vekt gir minimalt energifor-
bruk i logistikkleddet samt bedre arbeids-
miljø.

VANNSKADER OG OVERSVØMMELSE

En oversvømmelse eller vannskade trenger 
ikke alltid å innebære en katastrofe. Vi har 
kunnskapen og utstyret som skal til for å 
avfukte forskjellige byggkonstruksjoner, slik at 
enhver vannskade kan tørkes så raskt og

effektivt som mulig. Ved hjelp av maskin-
parker og depoter på flere steder i Europa 
kan vi raskt få de riktige maskinene på plass, 
også ved store oversvømmelser som rammer 
mange boliger.



KORTERE BYGGETID OG RASKERE INNFLYTTING  
MED MARKEDETS MEST MODERNE UTSTYR.

En effektiv og pålitelig avfuk-
ting under byggeprosessen 
sikrer et bygg uten byggfukt 
som kan føre til skader og 
store problemer senere. Den 
gir også en kortere byggetid og 
raskere innflytting.

Byggavfukting er altså viktig av flere 
grunner, ikke minst økonomiske.

Ved store bygninger med mye fukt 
som skal tørkes ut, er det i mange 
tilfeller mer effektivt å bruke én stor 
avfukter i stedet for flere mindre. 
Corroventas A50 TD2 er en større av-
fuktere som egner seg svært godt for 
større nybygg eller store vannskader.

Adsorpsjonsavfukteren A50 TD2 egner 
seg svært godt for større nybygg eller 
store vannskader. Den er veldig bruker-
vennlig og inneholder alt utstyret man 
trenger til store tørkejobber.

DEHUMIDIFICATION AFTER FIRES
Ved en brann er det ytterst 
viktig at avfuktingsprosessen 
påbegynnes umiddelbart.  

Ved en brann dannes det ofte korrosi-
ve røykavleiringer som i kombinasjon 
med den høye luftfuktigheten fra 
slokkingsarbeidet, er svært skadelig 
for alle typer metallflater og elektro-
nikk. 

I slike tilfeller er det viktig å redusere 
den relative fuktigheten så fort som 
mulig, og til dette kreves store meng-
der varm tørrluft og høy luftomset-
ning i rommet som skal tørkes. 

Er det fare for skader på maskiner 
eller annet sensitivt utstyr, kan man 
med fordel benytte innplastingsme-
toden for å få redusert den relative 
fuktigheten (RF %) raskere.



KULEKOBLING
AL-KO-sikkerhetskobling –
kulekobling med stabilisator. 
Optimal sikkerhet og tyveri-
sikring.

STØTTEBEIN
For stabilisering av maskinen, 
plassert midt bak. Sveives ned.

PUMPEDRENERING
Tilkobling av slange for drene-
ringsvann fra varmevekslerpum-
pen.

SPJELD VÅTLUFT
Justerer mengden våtluft auto-
matisk etter innstilt børverdi.

LØFTESKINNE
Kan løftes med truck. To løfte-
skinner for gaffeltruck på begge 
langsidene.

BETJENINGSPANEL 
A50 TD2 er PLC-styrt via en 
7-tommers berøringsskjerm.
Oppstart, betjening, overvå-
king, kontrollfunksjoner m.m. 
er datastyrte.

HYGROSTATTILKOBLING
Ved tørking i sensitive miljøer 
kan en hygrostat kobles til 
maskinen.

TERMOSTATKONTAKT
For temperaturstyring av ekstra 
varmer. Klimastyring tilført 
varme opptil 30 kW.

LØFTEHODER
Kan løftes med kran. Fire 
løftehoder på oversiden av 
maskinen.

UTSTYR/TILBEHØR
Opplyst rom med: 
2 elektriske ledninger med 32 A 
tilkoblingsenhet.
Våtluftsslange. Tørrluftsslange.
Slange for dreneringsvann.
Sveiv til støttebein.
2 bremseklosser til hjul.
Adapter til el. kobling vogn.
Filter. Brannslukningsapparat.
Reservehjul.

TILKOBLINGSENHET
3-faset for avfukter/varmer.

LETT OG BRUKE, FLYTTE OG LØFTE



TØRKEPRINSIPP UTENDØRS TØRKEPRINSIPP INNENDØRS

Tilkobling 3-fase avfuktning 400 V 32 A

Tilkobling 3-fase ekstra varmer (ved behov) 400 V 32 A

Tilkoblingseffekt 17,5 kW

Tilkoblingseffekt ekstra varmer (ved behov) 12,0 kW

Maksimal luftgjennomstrømning 4 300 m3/h

Kapasitet (20°C, 80% RH) 450 l/døgn

Vekt 1 090 kg

Størrelse (L x B x H) 410 x 200 x 190 cm

Artikkelnummer 05555

TEKNISKE DATA

GOD SERVICE MED RASKE 
LEVERANSER DIT DU ØNSKER

DU SNAKKER ALLTID 
MED KYNDIG PERSONELL

VI LEVERER KVALITETSUTSTYR 
SOM HAR GJENNOMGÅTT 

FULL SERVICE

Corroventa tilbyr muligheten til å leie avfuktere og annet utstyr i korte eller lengre perioder. Vi har 
det meste som er nødvendig for å tørke vann- og fuktskader, eller for å sikre god fuktkontroll under 
bygging og renovering. Fra små bærbare avfuktere til større mobile avfuktere som ofte benyttes til 
fuktkontroll ved bygging og fuktsanering i store lokaler. For faste kunder som leier ofte, tilbyr vi også 
alternative leieavtaler der vi sammen kommer frem til et godt og passende opplegg.

Leie direkte på http://www.corroventa.no/lei-direkte

CORROVENTA UTLEIE

TØRKEPRINSIPP



SERVICE OVER HELE EUROPA

30 ÅRS ERFARING KOMBINERT 
MED ET HØYT SERVICENIVÅ.

PÅ VÅRE SEMINARER gjennomføres praktiske tester 
av ulike tørketeknikker. I våre egne bygglaboratorier 
veksler vi mellom teori og praksis når vannskader 
i ulike konstruksjoner tørkes og evalueres med 
målinger.

Corroventas produkter har avgjørende betydning for
konsekvensene av for eksempel en oversvømmelse
– det står store verdier på spill. 

Både samarbeidspartnere og boligeiere må kunne stole på at
produktene våre gjør jobben sin, og at vår serviceorganisasjon
er like pålitelig. 

Alle Corroventas kontorer i Europa har kyndig personell som 
kan utføre rask service på maskinene våre. Utgangspunktet er 
enkelt – vi er alltid tilgjengelige. Vår tekniske støtte er tilgjengelig 
hele døgnet, og lånemaskiner er selvsagt tilgjengelige mens en 
feil utbedres.

Hovedkontor SalgskontorDatterselskab

SEMINARER OG KURS

Med riktig kunnskap får man 
et bedre resultat med min-
dre ressurser og på kortere 
tid. Så enkelt er det. 

Vi deler mer enn gjerne kunnskapen
vår med våre samarbeidspartnere
gjennom kundestøtte og ekspertråd.
Vi har også forskjellige seminarer
og kurs planlagt gjennom året, men
skreddersyr gjerne et kurs etter deres
behov.

Samtidig vil vi gjerne høre om dine 
erfaringer og problemstillingene du 
har møtt på ute i felten. 

En virkelighetstilpasset produktut-
vikling er viktig for at vi skal kunne 
tilby effektive og brukervennlige 
produkter. Det tjener både vi og du på, 
på lang sikt. 

 
VÅRE SEMINARER
  Tørking av vannskade for ulike hus- 

konstruksjoner og byggematerialer.
  Tørking av fuktskader og installasjon 

av avfukter i krypgrunn.
  Tørking av fuktskader og installasjon 

av avfukter i krypgrunn.
  Avfukting av loft med behovsstyrt-

ventilasjon.



HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?
Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 (0)97484015 og snakk med en ekspert.

Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Besøk oss på
corroventa.no

CORROVENTA AVFUKTNING AS   
Haavard Martisensvei 9, 0978 Oslo 

Tel +47 (0)97484015 • www.corroventa.no

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, 
fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere og spesialister på innovasjoner innen 
vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. 
Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de 
største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.  

www.corroventa.no


