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”«Veggedyr og andre skadedyr er et voksende 
problem over hele verden. Jo mer vi reiser, 
desto større er faren for spredning.  
Corroventas profesjonelle saneringssystem 
er diskré utformet for mest mulig diskresjon 
overfor hotellgjester eller naboer. Det sanerer 
raskt, enkelt og uten kjemikalier.»
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PÅLITELIG OG EFFEKTIVT  
VARMESYSTEM FOR PROFESJONELL 
SKADEDYRSANERING.

BRUKERVENNLIG OG DISKRÉ
Systemet leveres komplett med en 
H4 ES varmemaskin, med fjernstyring 
via SuperVision®, sensorer og et 
isoleringstelt med tilhørende isole
ringsgulv og teltstativ. 

Systemet har få komponenter og 
er derfor enkelt både å installere og 
håndtere. Isoleringsteltet og den 
tilhørende vesken er diskré utformet 
for mest mulig diskresjon overfor 
hotellgjester eller naboer.  

Varmemaskin H4 ES har et tydelig 
display med et brukervennlig grense
snitt. Ønsket temperatur og prosess
tid stilles enkelt inn i forbindelse med 

installasjonen, og så sender Super
Vision® informasjon via epost når 
riktig temperatur eller tid er oppnådd.

RASK OG KJEMIKALIEFRI SANERING
Skadedyrsanering med varme er en 
effektiv metode som ikke krever 
noen kjemikalier som kan være helse
skadelige. 

Takket være den kraftige varmeren 
med boostfunksjon og det høyisolerte 
teltet oppnås den ønskede tempera
turen raskt. Varmeren har dessuten en  
etterkjøler som gir en jevn senking av  
temperaturen når saneringen er ferdig,  
noe som er skånsomt for møblene. 

Veggedyr og andre skadedyr er et voksende problem over hele verden. Jo mer 
vi reiser, desto større er faren for spredning av disse insektene. Det finnes flere 
forskjellige systemer mot skadedyr på markedet, men Corroventas profesjonelle 
varmesystem sanerer raskt, enkelt og uten kjemikalier. 

ES – VERDENSLEDENDE PRODUKTSERIE MED UNIKE FORDELER.
ES er den mest intelligente, fleksible, kompakte og energibesparende produktserien vi har utviklet. Samtidig er 
den kraftigere enn noen annen tidligere produktserie. ES står for Energy Saving, og energieffektivitet har vært 
målet gjennom hele produktutviklingen. Ikke bare når det gjelder driften, men i alle faser, også i logistikken og 
interaksjon med brukeren.

  Som en del av ES-serien har H4 ES integrerte driftsmoduser og kan fjernstyres med SuperVision®.

ISOLERINGSTELT. Teltet, som godt og vel rommer 
alle møblene i et hotellrom, monteres raskt opp i den 
rammede bygningen. Den tette isoleringen gjør at 
saneringen går raskt, og spredningsfaren til andre 
rom er minimal.
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ES – EN ENERGIBESPARENDE PRODUKTSERIE
Takket være energieffektive komponenter 
og det smarte styresystemet med innebygde 
drifts moduser forbruker ES-maskinene mindre 
energi enn tradisjonelle maskiner. De er energi-
optimaliserte for både små og store tørkeoppdrag.

UNIKE FORDELER 
GIR OPTIMALT  
RESULTAT

LAVT LYDNIVÅ.
H4 ES jobber stille. Det er en 
enorm fordel blant annet 
når maskinene brukes for 
eksempel på hotell.

LEDNINGEN VIKLES RUNDT HÅNDTAKET  
og festes med magneten mot metallet,  
så er den ikke i veien når du bærer maskinen. 

GRIPEVENNLIG HÅNDTAK. Maskinene 
har en smal design for å komme nær 
kroppen og belaste ryggen minimalt.

BRANNSIKKER. Maskinen har 
en PTC-varmer som aldri blir 
varmere enn 240 °C, og dermed 
risikerer den ikke å antenne for 
eksempel støv.

LAV VEKT. Maskinen har 
en lav vekt og kan bæres 
sammen med teltet og 
stativet.

VARMER MED DOUBLE 
BOOST-FUNKSJON. Kraftig 
vifte og doble varmere koblet til 
forskjellige strømuttak tilfører 
mer varme raskere og forkorter 
samtidig prosesstiden. 

RUNDE, MYKE HJØRNER  
i PUR-gummi som ikke gnager 
mot beina når man bærer den.

PRODUKTETS FØTTER er 
i PUR-gummi, som gjør at 
man ikke risikerer å få riper 
i gulvet.
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UTEN KJEMIKALIER
Varmesystemet bruker 
ingen kjemikalier til å 
sanere og er derfor den 
optimale løsningen for 
både helsen og miljøet.

ETTERKJØLING
Når saneringsprosessen er 
ferdig, fortsetter viften å gå  
i en time til for å få en jevnere 
temperatursenking. Dermed 
beskyttes sensitive møbler 
mot altfor raske endringer i 
temperaturen.

RASK, EFFEKTIV OG  
KJEMIKALIEFRI METODE 
FOR SANERING AV  
SKADEDYR.

Vår metode for varmebasert skadedyrsanering er ikke bare pålitelig 
og effektiv når det gjelder å oppnå ønsket resultat. Hele systemet er 
også designet for å minimere energiforbruket og rasjonalisere hånd
teringen for eksempel gjennom automatisering og fjernstyring.

INNEBYGDE DRIFTSMODUSER
På maskinens brukervennlige display 
stiller du inn ønsket temperatur  
(49–56 °C) og prosesstid (0–24 timer). 
Når både valgt temperatur og prosess
tid er oppnådd, slås saneringsprosessen 
av automatisk eller manuelt.

STYR PÅ AVSTAND
Med SuperVision® styres, overvåkes 
og måles saneringsprosessen på 
avstand via datamaskin, mobil eller 
nettbrett. Det innebærer at mange 
flere oppdrag kan håndteres samtidig, 
og at teknikeren slipper å bruke masse 
tid på reise for å kontrollere prosessen 
på stedet. SuperVision® gir total  
kontroll over saneringsprosessen.

TEMPERATURSENSORER
De fire medfølgende sensorene 
plasseres i så tykt materiale som 
mulig inne i teltet. På maskindisplayet 
vises status for den sensoren som 
har lavest temperatur. Når alle fire 
sensorene har kommet opp til den for
håndsinnstilte temperaturen, starter 
prosesstiden (0–24 timer), og deretter 
er saneringen ferdig. 
 
PRODUSERT I SVERIGE
For best kvalitetssikring utvikler og 
produserer vi maskinene våre ikke 
langt fra oss, på fabrikken i Bankeryd. 
Her kontrolleres og kvalitetssikres 
maskinene i hvert ledd av produk
sjonsprosessen. Det sikrer det høye 
kvalitetsnivået som er karakteristisk 
for Corroventas produkter.

TYDELIG KONTROLLPANEL  
for innstilling av måltemperatur 
(49–56°C) og prosesstid  
(0–24 timer). 

RASK SANERINGSPROSESS 
Sanering med H4 ES kan utføres raskere og  
mer effektivt enn andre saneringssystemer.  
Det høyisolerte teltet gjør at måltemperaturen 
kan oppnås raskere og mer energieffektivt.  
Skadedyrsanering skjer raskere med varme-
system enn med tradisjonelle kjølesystemer. 
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GODT ISOLERT OG LETTHÅNDTERLIG 
SANERINGSTELT GJØR PROSESSEN 
BÅDE RASK OG ENERGIEFFEKTIV. 

STABILT TELTSTATIV. 
Stativet er veldig stødig og 
monteres raskt og enkelt 
av én person. 

TELTETS MÅL er  
2 400 x 2 400 x 2 200 mm, 
og hele kan fylles med 
gjenstander.

MARKERINGER. For best 
mulig luftsirkulasjon må 
møbler og gjenstander 
plasseres innenfor de røde 
markeringene.

RIKTIG TEMPERATUR.  
Takket være det tette 
isoleringsmaterialet 
kommer luften raskt 
opp i riktig temperatur.

Teltet, som godt og vel 
rommer alle møblene i et 
hotellrom, monteres raskt opp 
i den rammede bygningen. 
Den tette isoleringen gjør 
at saneringen går raskt, og 
spredningsfaren til andre rom 
er minimal.

SAMMENLEGGBART STATIV
Teltstativet, som er veldig stabilt og  
enkelt å montere, kan enkelt justeres  
i to nivåer for å passe til ulike takhøyder. 
Det er veldig praktisk og veier bare  
12 kg. 

ISOLERINGSTELT OG VESKE
Teltet er laget av isoleringsmateriale  
av høy kvalitet. Det gjør at sanerings

prosessen blir både rask og kostnads  
og energieffektiv. Teltets bunn har et  
ekstra slitesterkt materiale som gir 
teltet lang levetid. 

Teltet veier bare 17 kg og er pakket 
i en diskré veske som kan bæres både 
som ryggsekk eller i hånden. 
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SIKKER HÅNDTERING AV EIENDELER
Systemet installeres inne i den utsatte 
bygningen, og så flyttes møbler og  
gjenstander inn i teltet. Eiendeler og  
verdisaker forlater derfor ikke bygningen. 

BRUKERVENNLIG OG DISKRÉ 
Isoleringsteltet og den tilhørende 
vesken er diskré utformet for mest 
mulig diskresjon overfor hotellgjester 
eller naboer. Systemet består av få 
komponenter og kan installeres av 
én person. 

INGEN FARE FOR SPREDNING  
TIL ANDRE ROM 
Takket være det isolerte teltet utføres 
saneringen i et lukket område, slik at 
skadedyrene ikke kan spre seg til andre 
deler av bygningen.

TEKNISKE DATA H4 ES

Prosessluft 950 m3/t

Tilkoblingseffekt primærvarmer 2100 W

Tilkoblingseffekt sekundærvarmer 2200 W

Lydnivå (3 m, høy hastighet) 55 dB(A)*  

Tilkobling 4300 W

Vekt 22 kg

Størrelse (L x B x H)  497 x 320 x 533 mm

*Avhengig av installasjonen

SYSTEMINNHOLD

Isoleringstelt

Vekt inkl. veske  17 kg

Størrelse (L x B x H)  2 400 x 2 400 x 2 200 mm

Sammenleggbart stativ

Vekt 12 kg

Størrelse (L x B x H) 2 500 x 2 500 x 2 200 mm

H4 ES

Gulvisolering

Temperatursensorer, 4 stk.

SuperVision®

Artikkelnummer 1003543

TEMPERATURSENSORER. 
De fire sensorene plasseres 
i så tykt materiale som 
mulig inne i teltet.

TO HØYDER. Stativet kan stilles inn i to 
forskjellige nivåer (2 000 / 2 200 mm) 
for å passe til ulike takhøyder.

GLIDELÅSEN i teltåpningen er 
tett og av ypperst kvalitet.

INGEN LEKKASJE. 
Tilkoblingene i 
teltduken sitter tett 
mot maskinens 
stusser.

GULVISOLERING. Teltets bunn 
har et ekstra slitesterkt materiale 
som gir teltet lang levetid.
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Slå opp stativet og rull deretter 
gulvisoleringen ut på gulvet.

Juster stativet til 
sin fulle høyde.

Brett ut teltduken og fest den i 
stativets fire øvre hjørner.

Til slutt knytes teltdukes 
borrelåsbånd i nederkant rundt 
stativets ben.
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ENKEL MONTERING AV TELTET 
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Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, 
fukt, lukt og radon. Vi er markedsledende 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

CORROVENTA AVFUKTNING AS   
Haavard Martisensvei 9, 0978 Oslo

Tel +47 97484015 • www.corroventa.no

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

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

Besøk oss 
allerede i dag på 

corroventa.no


