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KRAFTFULLE, 
STILLEGÅENDE  
TURBINER OG 
VANNUTSKILLERE
IDEELLE MASKINER FOR 
TØRKING AV LAGDELTE 
KONSTRUKSJONER
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EN OVERSVØMMELSE ELLER VANNSKADE kan være et 
stort problem, men trenger ikke å innebære en katastrofe. 
Corroventa har kunnskapen og utstyret som skal til for å  
avfukte bygninger og konstruksjoner, slik at enhver vann-
skade kan tørkes så raskt og effektivt som mulig.  
Gjennom maskinparker og depoter på flere steder i Europa 
kan vi raskt få de riktige maskinene på plass, også ved store 
oversvømmelser der mange eiendommer er rammet.
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TRYKK- OG SUGETØRKING AV  
LAGDELTE KONSTRUKSJONER

ES – DIGITAL OG FLEKSIBEL STYRING
ES er den mest intelligente, fleksible 
og energibesparende produktserien 
på markedet. Våre turbiner og vann-
utskillere som inngår i ES-familien, 
har et smart system for digital 
styring. De har en rekke innebygde 
drifts- og kontrollmoduser som: 
• Max Mode, som tørker så raskt 

som mulig uavhengig av  
energi forbruket.

• Eco Mode, som tørker så  
energigjerrig som mulig.

• ΔX, som produserer så tørr  
luft som mulig.  

Dette gjør det mulig å optimalisere 
tørkeeffekten for det aktuelle 
oppdraget, samtidig som maskinen 
forbruker mindre energi og arbeider 
enda stillere. 

Maskinene kan kommunisere 
med andre ES-maskiner for å oppnå 
optimal ytelse og samspill. Dessuten 
kan de kobles til SuperVision®, vårt 
system for å styre og overvåke 
tørkeprosessen fra datamaskinen, 
nettbrettet eller mobilen.  
Til sammen danner de et helt  
unikt system som sparer penger,  
tid og energi.

I en tidlig fase ved en vannskade er trykk- eller sugetørking den ideelle løsningen.  
Sugetørkingsteknologien bygger på at en avfukter tørker romluften samtidig som en turbin  
skaper et høyt undertrykk i konstruksjonen. Med trykktørking føres den avfuktede luften inn i  
en turbin som øker temperaturen og lufttrykket. Den tørre og svært varme luften trykkes deretter 
inn i byggkonstruksjonen via et slangesystem som er koblet til forhåndsborede hull i konstruksjonen.

TRYKKTØRKINGSUGETØRKING

Avfukter og turbin trykktørker et lagdelt  
gulv og en lektet vegg samtidig.

En turbin som sugetørker en gulvkonstruksjon  
med vannutskiller og kombifilter.
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KVALITET, DESIGN OG FUNKSJON 
FOR PROFESJONELL TØRKING 
AV BEBODDE ROM.

Corroventas turbiner og vannutskillere i den nye ES-designen er kompakte, stablings-
bare og ergonomiske. Ved sammenkobling av disse får man unike muligheter til avansert 
styring kombinert med god brukervennlighet. Våre turbiner er utviklet for tørking av 
lagdelte konstruksjoner, særlig i bebodde rom som krever lavt lydnivå.  
De er konstruert for en luftmengde på opptil 300 m3/h. Vannutskillerne har flere  
filteralternativer for ulike behov og forutsetninger. 
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ES – EN ENERGIGJERRIG  
PRODUKTFAMILIE. Takket være 
energieffektive komponenter og 
det smarte styresystemet med 
innebygde driftsmoduser forbruker 
ES-maskinene mindre energi enn 
tradisjonelle maskiner.  
De er energioptimaliserte for 
både små og store jobboppdrag.

STILLEGÅENDE DRIFT.  
Maskinene jobber ekstremt 
stille, og ES-modellene har til 
og med en stillemodus som 
kan stilles inn om nettene. 
Dette er en enorm fordel blant 
annet når maskinene brukes i 
boligmiljøer.

STABLINGSBARE – maski-
nene er designet for stabil 
stabling på hverandre.  
Den kompakte designen gir 
også effektiv logistikk og 
enkel transport, fordi mange 
maskiner får plass på en 
lastepall eller i en servicebil. 

PRODUKTETS FØTTER er 
laget av PUR-gummi, som 
gjør at man ikke risikerer å få 
slepemerker på gulvet.

KOMMUNISERER MED  
HVERANDRE. ES-maskinene 
har et intelligent integrert  
styresystem for å oppnå  
optimal ytelse og samspill 
mellom turbiner, avfuktere  
og vannutskillere.

MED SUPERVISION® styres 
og overvåkes tørkeprosessen 
fra datamaskin, nettbrett 
eller mobil.  
Hver SuperVision®-modul 
kan overvåke opptil åtte 
ES-maskiner, og tørkeproses-
sen styres på avstand, raskt 
og enkelt.

Det store bildet 
viser turbin T2 ES.
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VIKLE LEDNINGEN rundt 
håndtaket og fest den med 
magneten mot platen.

GREPVENNLIG HÅNDTAK. 
Maskinene har en smal design 
som gjør at de kommer nær 
kroppen og belaster ryggen 
minimalt.

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

BEREGNET VANNMENGDE. 
Enkelt å lese av volum  
oppsamlet vann fra  
konstruksjonen.
(Gjelder vannutskillere WS4 
ES i kombinasjon med ES-turbin 
som har digital styring.)

3-TRINNS FILTERTEKNOLOGI 
som gir ren utløpsluft, noe 
som forlenger turbinens 
levetid. Lett tilgjengelig filter 
som er enkelt å bytte.
(Gjelder vannutskiller WS4 ES.)

ENKELT VEDLIKEHOLD  
– med to brytere på oversiden 
åpnes maskinen for service og 
filterbytte. Pumpen er lett å 
rengjøre, fordi den sitter fast 
i lokket og følger med opp 
ved demontering. Alt smuss 
skylles enkelt ut av baljen 
med vannslange.
(Gjelder vannutskiller WS4 ES.)

CORROFILTER INLINE H13 
Grovsil, syklonfilter og HEPA H13 finfilter i samme enhet. Beskytter 
maskinen mot smusspartikler og eliminerer forurensninger i våtlufts-
utslippet til omgivelsene ved sugetørking. Høy utskillingsgrad med 
HEPA H13 finfilter. 

(Corrofilter Inline fås i to modeller med forskjellige typer HEPA-filter)
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TEKNISKE DATA – TURBINER OG VANNUTSKILLERE

SAMMENKOBLING GIR 
UNIKE MULIGHETER.

Vannutskiller WS4 ES har 
en kapasitet på 25 liter per 
minutt. Den kan samarbeide 
med samtlige turbiner, men 
sammenkoblet med ES-tur-
binene våre får man en unik 
funksjonalitet. 

WS4 ES har en sikker design som 
garanterer at det ikke kommer 
vann inn i den tilkoblede turbinen. 
Vannutskilleren har en 3-trinns filter-

teknologi som gir ren utløpsluft, noe 
som forlenger turbinens levetid.

TURBIN FUNGERER UTMERKET TIL 
TROSS FOR EKSTREM BELASTNING
Turbinens luftmengde/-trykk kan 
tilpasses tørkeoppdragets størrelse 
og behov. Når temperaturen stiger, 
reguleres effekten ned. Dette gjør 
den for at maskinen skal fortsette å 
arbeide selv ved ekstrem belastning 
og ikke stoppe og kreve manuell 
tilbakestilling, slik de fleste lignende 
maskiner på markedet gjør.

FINFILTER INLINE 
– lett tilgjengelig og 
enkelt å bytte.

Bildet viser vannutskiller 
WS4 ES.

ENKELT VEDLIKEHOLD  
– med to brytere åpnes 
maskinen for service 
og filterbytte.

Produktnavn T2 T2 ES T4 ES WS4 ES

Produkt Turbin Turbin Turbin Vannutskillere

Energy Saving (ES-modell) - • • •

Kompatibel med SuperVision® - • • •

Silent mode - • • •

Digital styring - • • •

Luftmengde, m3/h Opptil 180 Opptil 180 Opptil 300 –

Trykk, mbar Opptil 260 Opptil 260 Opptil 260 –

Maks. pumpehøyde, m - – – 3,5

Kapasitet, l/min - – – 25

Lydnivå ved maks. effekt, dB(A) 48 48 48 –

Tilkoblingseffekt, W 1 100 1 100 1 800 700

Tilkobling 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Vekt, kg 13 14 17,5 20

Størrelse (L x B x H), mm 370 x 295 x 430 370 x 295 x 430 430 x 295 x 430 446 x 293 x 487

Artikkelnummer 1003669 1002535 1001846 1001653
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SERVICE OVER HELE EUROPA

MED KUNNSKAP I SORTIMENTET  
– SEMINARIER OG KURS

Med riktig kunnskap oppnår 
man et bedre resultat med 
færre ressurser og på kortere 
tid. Så enkelt er det. 

Vi deler mer enn gjerne vår kunn-
skap med våre samarbeidspartnere 
ved å gi støtte og ekspertråd.  
Vi arrangerer også forskjellige semi-
narier og kurs i løpet av året, men 
skreddersyr gjerne etter ditt behov.

Samtidig vil vi gjerne høre om dine 
erfaringer og hvilke problemstillinger 
du har stått overfor ute i felten.  
Er virkelighetstilpasset produkt-

utvikling er viktig for at vi skal kunne 
tilby virkelig effektive og bruker-
vennlige produkter. Det tjener både 
vi og du på, på lang sikt.

EKSEMPEL PÅ SEMINARIER
  Tørking av vannskade for ulike hus-

konstruksjoner og byggematerialer.
  Tørking av fuktskader og installasjon 

av avfukter i krypgrunn.
  Radonmåling og radonsanering 

av høye radonkonsentrasjoner fra 
bakken og blå lettbetong.

  Avfukting av loft med behovsstyrt 
ventilasjon. 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 er av avgjørende betydning for 
konsekvensene ved for eksempel en oversvømmelse  
– det står store verdier på spill. 

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

Samtlige av Corroventas kontor rundt om i Europa har kunn-
skapsrikt personale som kan utføre rask service på våre maskiner. 
Utgangspunktet er enkelt – vi er alltid tilgjengelige. Vår tekniske 
støtte er tilgjengelig hele døgnet, og lånemaskiner er selvsagt 
tilgjengelige mens en feil utbedres.

Hovedkontor SalgskontorDatterselskap
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HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP? 
Besøk oss på www.corroventa.no eller ring 036-37 12 00 og snakk med en ekspert.  

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

Å være partner med Corroventa åpner 
for fleksible samarbeider. Våre fire 
forskjellige forretningsmodeller er laget 
for å skape best mulig løsning for våre 
samarbeidspartnere. 

  Kjøpe utstyret med tilpassede garan-
tier, service- og supportavtale.

  Leie i en begrenset periode, og for 
eksempel fylle på med maskiner ved høy 
belastning.

  Maskinpark. Du oppbevarer mas-
kinene i en lengre periode, noe som 
gjøre arbeidet enklere for begge parter. 
Dessuten gir det færre transporter.

  Leasing.

FIRE FORRETNINGSMODELLER – VELG UT FRA DINE BEHOV

KJØPE LEIE MASKINPARK LEASING

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

CORROVENTA AVFUKTNING AS   
Haavard Martisensvei 9, 0978 Oslo

Tel +47 97484015 • www.corroventa.no


