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”Siden starten i 1985 har Corroventa jobbet for å lage maskiner 
som avfukter så raskt og effektivt som mulig. Med nye krav 
på markedet gjør vi vårt ytterste for å fortsette å være best. 
Innovasjon er en av våre hjørnesteiner, og den nye ES-familien 
er et resultat av dette."

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.
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Corroventa er det teknologiintensive selskapet som kombinerer evne til  
innovasjon med 30 års erfaring innen sanering av vannskader. Ideer unnfanges 
ute i virkeligheten hos kundene våre, ofte der det har oppstått ulykker. 

INNOVASJON OG KVALITET  
NED TIL MINSTE DETALJ.

Våre kunder har alltid vært utgangs-
punktet for produktutviklingen vår.   
Å finne smarte og effektive løsninger 
som gjør kundenes arbeidsdag mer 
effektiv, er en sterk drivkraft for oss.

KVALITET OG HOLDBARHET
Våre produkter skal utføre et tørke-
oppdrag så raskt som mulig, med så 
lavt energiforbruk som mulig.

Og dessuten skal de være så 
kompakte og stillegående som mulig. 
Det er det beste for tørkeresultatet, 
totaløkonomien og miljøet. 
 

Den høye kvaliteten er karakteristisk for 
Corroventas produkter, og den rokker vi 
ikke ved.

Våre avfuktere skal fungere effektivt 
og energibesparende i mange år. De 
har en robust konstruksjon som tåler 
hardfør behandling i tøffe miljøer.

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.

ES KOMBINERT MED SUPERVISION® er en revolusjonerende 
løsning for tørkeresultatet, miljøet og totaløkonomien.  
Alle maskinene i ES-serien er kompatible med SuperVision®, 
og sammen danner de et system som er helt unikt på  
markedet. Med SuperVision® styres og overvåkes tørke-
prosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil. 

PÅ HOVEDKONTORET VÅRT I SVERIGE foregår både utvikling, produksjon og opplæring. Nærhet og kontakt mellom delene sikrer en produktutvikling 
som er tilpasset virkeligheten,og høy kvalitet på produksjonen.
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””ES er den mest intelligente, fleksible, kompakte og energi- 
besparende produktserien vi har utviklet. Samtidig er den 
kraftigere enn noen annen tidligere produktserie.  
Den er innovasjon og kvalitet ned til minste detalj.”
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Corroventas forretningsidé bygger på en inngående kunnskap om fuktens egen-
skaper og hvordan man i forskjellige sammenhenger kan fjerne fuktighet mest 
mulig effektivt. I mer enn 30 år har vi fordypet oss i dette med vitenskapelig 
metode og en brennende interesse. Jakten på gode løsninger som fungerer i  
virkelige situasjoner, har ført til en rekke patenterte teknologier og produkter.

SVÆRT EFFEKTIVE  
LØSNINGER BASERT PÅ  
INNOVASJONER OG HARDE FAKTA.

Vi tilbyr et markedsledende sortiment 
der vårt målbevisste utviklingsarbeid har 
ført til unike og nyskapende funksjoner 
og finesser. Våre produkter er dessuten 
alltid kompakte, effektive, ergonomiske 
og energibesparende.

Hos oss får du også tilgang til kunn-
skapen vi har utviklet, gjennom vår 
kundestøtte og kursene vi arrangerer 
for kunder og samarbeidspartnere.

OMFATTENDE UTLEIEPARK
Til våre partnere tilbyr vi forskjellige 
samarbeidsmodeller, fra korttidsleie til 
leasing og kjøp. 

Du kommer også til å sette pris på 
maskinparksystemet vårt og en av  
Europas største utleieparker, som også 
inngår i det kompletterende service- 
tilbudet.

PÅLITELIG BYGGAVFUKTING GIR  
KORTERE BYGGETID OG RASKERE INNFLYTTING.
Vi har lenge vært markedsledende eksperter på avfukting ved vannskader og sunt  
bolig- miljø. Vår ekspertise ligger bak markedets mest moderne utstyr og tørketeknologi.
Vår kunnskap står til din disposisjon for avfukting i byggeprosesser, der vi tilbyr kortere 
byggetid som fører til tidligere innflytting og sikrere konstruksjoner. Service- og støtte-
organisasjonen tilbyr deg eksperthjelp, maskinene er markedets mest effektive og vi har 
dessuten en av Europas største utleieparker.

  Les mer om byggavfukting på side 18.
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PRODUKTER FOR ET SUNT  
OG TRYGT BOLIGMILJØ
Fukt, lukt og radon er blant de vanligste årsakene til at boligmiljøet påvirkes 
negativt, og kan medføre store skader og kostnader. Det er derfor viktig at du  
som eier en bolig, beskytter den for å skape et trygt og sunt boligmiljø.
Corroventas løsninger kombinerer høy effektivitet og lave driftskostnader med 
lang levetid og pålitelig drift. Det sikrer både trygghet, god funksjon, bekymrings-
fritt boligmiljø og lavest mulig totalkostnad.

  Les mer om boligmiljø på side 58.

En oversvømmelse eller vannskade 
trenger ikke alltid å innebære en katas-
trofe. 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 maskinparker og depoter 
på flere steder i Europa kan vi raskt få 
de riktige maskinene på plass, også ved 
store oversvømmelser som rammer 
mange boliger.

  Les mer om våre forskjellige metoder 
for tørking av vannskader på side 16.

VANNSKADER OG OVERSVØMMELSE
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ERGONOMISK DESIGN OG 
SMARTE DETALJER FOR 
MER SKÅNSOMT ARBEID.

Med maskiner som er lette  
å bære og flytte, er det  
enklere å jobbe både raskt 
og effektivt.

Den nye generasjonen produkter er 
resultatet av 30 års erfaring med 
bransjen og tett kommunikasjon  
med dere som bruker produktene  
våre daglig.

En ergonomisk konstruksjon er 
ikke bare en forutsetning for at 
fuktteknikerne skal unngå rygg- og 
slitasjeskader; smarte detaljer som 
forenkler arbeidet, sparer også tid og 
dermed penger for kundene våre.

ERGONOMISKE DETALJER
Maskinene har et gripevennlig håndtak 
og en smal design for å komme nær 
kroppen og belaste ryggen minimalt.

En lav design på maskinene gjør at det 
er enklere å bære dem opp trapper, 
og runde, myke hjørner i PUR-gummi 
gnager ikke mot bena.

Maskinenes føtter er i PUR-gummi. 
Dermed risikerer man ikke å få riper i 
gulvet.

MASKINER MED LAV VEKT
Vårt mål er alltid å konstruere maski-

ner med så lav vekt som mulig. Større 
maskiner utstyres med store hjul.

De større maskinene har et trekk-
håndtak som kan felles sammen for å 
kunne løftes av to personer ved behov. 
Da kan maskinen også stables.

I Corroventas velutstyrte test-
miljøer utdanner vi installatø-
rene våre til tørkeeksperter.

Her kan vi sammenligne forskjel-
lige tørketeknologier, produkter 
og innstillinger for å komme 
frem til den beste metoden for 
et optimalt tørkeresultat.

I våre test- og utviklingslaber 
leter vi også etter nye løsninger 
og prøver ny teknologi. 

Det fører til både bedre 
innsikt i tørkeprosesser og  
nye, effektive produkter som  
vi umiddelbart kan teste,  
vurdere og videreutvikle.

TEST- OG UTVIKLINGSLAB

DE STØRRE MASKINENE har et trekkhåndtak og 
store hjul. Det store håndtaket kan felles sammen slik 
at to personer kan bære maskinen. Da kan maskinen 
også stables.

corroventa // ProdUKtUtvecKlInG
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LEDNINGEN VIKLES rundt 
håndtaket og festes 

med magneten 
mot metallet.

TYDELIG KONTROLL- 
PANEL med et 

brukervennlig 
grensesnitt.

KAN STABLES – maskinene er  
designet for å kunne stables stabilt 

på hverandre. Den kompakte designen 
innebærer også effektiv logistikk og 

enkel transport, siden mange maskiner 
får plass på en lastepall eller i en servicebil.

RUNDE, MYKE 
HJØRNER  
 i PUR-gummi 
som ikke gnager 
mot beina når 
man bærer den. 
Produktets føtter er 
dessuten i PUR-gummi, 
som gjør at man ikke 
risikerer å få riper i gulvet.

GRIPEVENNLIG HÅNDTAK. 
Maskinene har en smal 

design for å komme 
nær kroppen og belaste 
ryggen minimalt.

ProdUKtUtvecKlInG  // corroventa
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ET TILLITSFULLT  
PARTNERSKAP KOMBINERT  
MED ET HØYT SERVICENIVÅ.

Å være partner med  
Corroventa åpner for fleksi-
ble samarbeider. Våre fire for-
skjellige forretningsmodeller 
er laget for å skape optimale 
løsninger for alle behov.

Sammen finner vi en kombinasjon eller 
løsning som passer for nettopp deg. 
Utleieproduktene er tilgjengelige i en 
rekke depoter rundt om i Europa og kan 
som oftest leveres i løpet av noen timer.

FIRE FORRETNINGSMODELLER 
Du kan kombinere flere eller velge 
mellom:

   Kjøpe utstyret med tilpassede.  
garantier, service- og supportavtale.

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

   Maskinpark. Kunden oppbevarer 
maskinene i en lengre periode, noe 
som gjøre arbeidet enklere for begge 
parter og gir færre transporter.

   Leasing.

EN AV EUROPAS STØRSTE UTLEIEPARKER 
Hvis du vil øke maskinkapasiteten til bedriften din 
ved høy belastning, passer vår utleieløsning perfekt. 
Vi har i dag ca. 10 000 maskiner i utleieparken vår  
– en av de største i Europa – og vi kan levere direkte  
til vannskadestedet.
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SERVICE OVER HELE EUROPA

MED KUNNSKAP I SORTIMENTET 
– SEMINARER OG KURS

Med riktig kunnskap får man 
et bedre resultat med mindre 
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 produktutvik-
ling 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.
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
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ES – ENERGIEFFEKTIV 
PRODUKTLINJE MED  
UNIKE EGENSKAPER.

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.

Alle maskiner i ES-serien kan 
samarbeide med hverandre via et 
smart styresystem og nettverk samt 

via interne og eksterne sensorer, 
og man oppnår dermed en optimal 

tørkeeffekt. Maskinene kan brukes alene 
eller kobles sammen med flere turbiner og/eller 
avfuktere, slik at ingen jobber er for små eller for 
store for ES-serien. Maskinene har dessuten en 
rekke innebygde drifts- og kontrollmoduser for en 
behovstilpasset tørkeprosess og et minimalisert 
energiforbruk.

UNIK LØSNING MED SUPERVISION®
Alle maskinene i ES-serien er klargjort for over- 
våking og styring på avstand med SuperVision®, 
og sammen danner de et helt unikt og bane-
brytende system for avfukting og tørking ved 
vannskader.

corroventa // eS-FaMIlIen

ES – EN ENERGIBESPARENDE PRODUKTSERIE
Takket være energieffektive komponenter og  
det smarte styresystemet med innebygde 
drifts moduler forbruker ES-maskinene mindre 
energi enn tradisjonelle maskiner. De er energi-
optimaliserte for både små og store jobboppdrag.

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

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

RASKERE TØRKETID
Siden det er mulig å  
optimalisere tørkeresultatet 
allerede under installasjonen, 
jobber maskinen mer effektivt 
og oppdraget blir ferdig på 
kortere tid.

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

HØYEST KAPASITET I MINST FORMAT
ES-maskinene er kraftigere enn noen annen serie på 
markedet. Til tross for den kompakte utførelsen kan  
våre kjøleavfuktere levere mer vann enn tradisjonelle 
kjøleavfuktere som er dobbelt så store.

KOMPAKT DESIGN FOR EFFEKTIV LOGISTIKK
ES-maskinene er designet for å kunne stables stabilt  
på hverandre. Den kompakte designen innebærer også  
effektiv logistikk og enkel transport, siden mange  
maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.
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FJERNSTYRT OVERVÅKING AV 
TØRKEPROSESSEN SPARER  
TID, PENGER OG ENERGI.

ES kombinert med Supervision®er en revolusjonerende løsning for tørke resultatet, 
miljøet og totaløkonomien. Alle maskinene i ES-serien er kompatible med SuperVision®, 
og sammen danner de et system som er helt unikt på markedet. Med SuperVision® 
styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil. 

Corroventas siste innova-
sjon, SuperVision®, er et 
unikt overvåkingssystem 

og en revolusjonerende 
nyhet for bransjen.

Med SuperVision® styres, over-
våkes og måles tørkeprosessen på 
avstand via datamaskin, mobil eller 
nettbrett. Det innebærer at mange 
flere oppdrag kan håndteres samtidig, 
og at fuktteknikeren slipper å bruke 
masse tid på reise for å kontrollere 
prosessen på stedet.

Siden systemet gir total kontroll 
over tørkeprosessen, blir resultatet 
optimalt. Dessuten kan tørkepro-
sessen avsluttes nøyaktig på riktig 
tidspunkt, noe som sparer energi og 
kostnader ytterligere. SuperVision® 
er den optimale løsningen for tørke-
resultatet, totaløkonomien og miljøet.

FULLSTENDIG KONTROLL
SuperVision® er et gjennomtenkt og 
brukervennlig system som gjør det 

mulig å overvåke og styre prosessen 
fra en datamaskin, smarttelefon eller 
et nettbrett. Systemet gir deg full 
kontroll over tørkeprosessen, uansett 
om du bruker Corroventas produkter 
daglig eller om du representerer et for-
sikringsselskap. Forsikringsselskapene 
får derfor et større innblikk i prosessen 
og kan bruke dataene fra systemet. 

EKSTREM ENERGIEFFEKTIVITET
Corroventa tilbyr noen av bransjens 

ledende og mest energieffektive 
produkter. Hvis de kombineres med 
SuperVision®, reduseres energiforbru-
ket enda mer, og tørkingen blir likevel 
ferdig på nøyaktig riktig tidspunkt.

Dette gir lengre forventet produkt- 
levetid og vesentlig lavere energi-
kostnad. SuperVision® kan brukes 
sammen med valgfritt produkt fra 
Corroventas ES-serie. Hvert Super- 
Vision®-oppsett kan styre en celle 
med opptil 8 maskiner.

14

SUPERVISION® er et gjennomtenkt og bruker-
vennlig system som gjør det mulig å overvåke 
og styre prosessen fra en datamaskin, smart- 
telefon eller et nettbrett. 

  Les mere om  
SuperVision® på side 78.

corroventa // SUPervISIon

INNSAMLING AV DATA
SuperVision® samler inn data fra tørkeprosessen 
gjennom en GSM-gateway, som drives av avfukteren. 
Gatewayen sitter fast på maskinen ved hjelp av en 
magnet. Med et enkelt knappetrykk synkroniseres 
SuperVision® med maskinen.
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DOKUMENTASJON
I statistikkvisningen kan du enkelt opprette 
tilpassede diagrammer og skjemaer basert på 
data fra sensornodene. SuperVision® gjør det 
også mulig å opprette og eksportere tilpassede 
rapporter til forsikringsselskap.

VISUALISERING, OVERVÅKING OG STYRING
Informasjonen som kommer fra GSM-gatewayen, lagres på en 
webserver og vises i et brukervennlig grensesnitt på datamaskin, 
nettbrett eller mobil. Ved hjelp av SuperVision® kan du analysere 
dataene i sanntid og endre innstillinger, moduser, børverdier og 
mye mer – samme hvor du er og når som helst på døgnet.
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 Trykktørking er en av 
markedets raskeste og mest 
effektive metoder for tørking 
av lagdelte konstruksjoner. 
Trykktørking kan med fordel 

benyttes ved tørking av  
flytende gulv på betongplate, 
der det har lekket vann ned 
i fyllingen eller isolasjonen 
under det flytende gulvet. 

 Sugetørking er en god og 
enkel metode for å tørke 
lagdelte konstruksjoner. 
Sugetørking skal alltid 
benyttes som et første trinn 

ved tørking av flytende gulv 
på betongplate, der det har 
lekket vann ned i fyllingen 
eller isolasjonen under det 
flytende gulvet. 

TRYKKTØRKING SUGETØRKING

Det finnes en rekke teknikker for tørking av vann- og fuktskader.  
Hver skade er unik, og løsningen på problemet er nesten aldri den samme. 
Den avhenger bl.a. av hvordan skaden ser ut, om den er liten eller stor, 
hvilken type materiale og byggkonstruksjon som skal avfuktes, og ikke 
minst av hvilke krav som stilles til tørketid, lydnivåer, energiforbruk m.m.

CORROVENTAS FORSKJELLIGE  
METODER FOR TØRKING AV  
VANNSKADER.

Avfukter og turbin i samme enhet, laget for effektiv trykk- og 
sugetørking.

En turbin som sugetørker en gulvkonstruksjon med vannutskiller og 
kombifilter.

PÅ VÅRE SEMINARER GJENNOMFØRES PRAKTISKE TESTER AV ULIKE  
TØRKEMETODER. VI LÆRER GJERNE OPP DEG OG TEAMET DITT.  
PÅ WWW.CORROVENTA.NO KAN DU LESE MER OG MELDE DEG.
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  En av de mest effektive 
måtene å tørke isolasjon i 
et bjelkelag eller en lektet 
konstruksjon på, er å bruke 
både en lavtrykksvifte og 
en avfukter. Denne kombi-
nasjonen gjør det mulig å 

føre store mengder tørrluft 
gjennom den lektede bygg-
konstruksjonen og passer 
derfor utmerket til tørking 
av bjelkelag, vegger, gulv og 
øvrige hulrom.

  En avfukter plasseres 
i rommet der det har 
oppstått skade. Avfukteren 
blåser tørrluft fritt ut i hele 

rommet, slik at samtlige 
overflater tørkes. Et bra før-
stetiltak før man installerer 
en grundigere tørkemetode.

 Innplasting av en fukt-
skadet konstruksjon, f.eks. 
ved avfukting av gulv eller 
vegger, er en svært effektiv 
metode for å påskynde 

tørkeprosessen og utnytte 
avfukterens kapasitet. Med 
denne metoden kan man 
tørke en skade raskere med 
færre avfuktere.

TØRKING AV ISOLASJON  
I BJELKELAG OG VEGGER

ROMAVFUKTING

INNPLASTING

Avfukter og en lavtrykksvifte tørker et lektet gulv.

En avfukter blåser tørrluft fritt ut i hele rommet.

Optimaliser tørkeresultatet ved hjelp av grundig innplasting.

Les mer om våre 
ulike tørkemetoder 

på corroventa.no
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En effektiv og pålitelig avfukting 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.

PÅLITELIG BYGGAVFUKTING  
GIR KORTERE BYGGETID OG  
RASKERE INNFLYTTING.

I forbindelse med nybygging eller 
renovering er det viktig å tørke ut og 
kontrollere fukttilstanden i konstruk-
sjonen. Materialet i et bygg under 
oppføring inneholder store mengder 
byggfukt. 

Mye av fukten finnes i materialet 
allerede etter produksjon. Ved lagring 
på arbeidsplassen tilføres ytterligere 
fukt. En nystøpt betongplate som 
har lang tørketid og ofte står utsatt 
for regn og snø i kombinasjon med 
en fuktig trekonstruksjon, inneholder 
store mengder byggfukt som må 
tørkes bort. Det er svært viktig å måle 
fuktnivåene i bjelker og betong og ved 
behov avfukte før byggingen fortset-
ter. Montering av fuktsperrer og annen 
kledning stenger nemlig fukten inne, 
og dette kan forårsake mugg og råte-
skader etter at bygget står ferdig.

HØY PROSENT AV  
FUKTSKADER VED NYBYGG
I undersøkelser angående reklamasjo-
ner knyttet til nybygde eneboliger, 
viser det seg at den høyeste feilprosen-
ten skyldes fuktskader forårsaket av 
mangelfull avfukting i byggeperioden. 

Med riktig kunnskap og de riktige 
rutinene blir avfukting en enkel og  
naturlig del av byggeprosessen og 
bidrar til raskt byggetempo og god 
kvalitet. Spør oss gjerne om råd, vi 
hjelper deg med de riktige maskinene 
og den teoretiske kunnskapen for  
dine behov.

KJØLEAVFUKTER K5 HP PX
K5 HP PX er en kompakt, men 
effektiv kjøleavfukter med en 
kapasitet på opptil 45 l/døgn.
Den er utstyrt med ekstra- 
varmer for bruk i uoppvarmede 
miljøer. Siden kjøleavfukteren 
har både pumpe og beholder, 
kan hvert avfuktingsoppdrag 
definere hvordan maskinen 
skal behandle kondensvannet

  Les mer om kjøleavfukter  
K5 HP PX på side 39.

CORROVENTA TILBYR FIRE FORSKJELLIGE FORRETNINGS- 
MODELLER: KJØPE, LEIE, LEASE OG MASKINPARK.  
VELG DEN SOM PASSER BEST FOR DIN VIRKSOMHET.  
LES MER PÅ CORROVENTA.NO
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MASKINER LAGET FOR BYGGAVFUKTING

ADSORPSJONSAVFUKTER A50 TD2
En svært effektiv mobil adsorpsjonsavfukter for store og krevende 
jobber. A50 TD2 er velegnet for avfukting av større nybygg og  
renovasjonsobjekter. Maskinen kan plasseres både inne og ute.

  Les mer om A50 TD2 på side 28.

I Corroventas produktserie finnes 
blant annet CTR LKV 1000XT, som er 
en adsorpsjonsavfukter med luftkjølt 
kondensator. Den er ideell ved akutte 
vannskader og byggavfukting, fordi 
den er enkel å få i gang uten behov for 
avansert installasjon. 

Maskinen avfukter også ved lave 
temperaturer. I tillegg tilfører den 
rommet ca. 3 kW varme og er derfor 
særskilt egnet i uoppvarmede lokaler. 
Maskinen er utstyrt med pumpe som 
automatisk pumper ut kondensvannet.

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 og CTR 10000 
er to større avfuktere som egner seg 
svært godt for større nybygg eller 
store vannskader.

   Bildet ovenfor viser Adsorpsjonsavfukter  
A50 TD2. Les mer om den på side 28.

ADSORPSJONSAVFUKTER 
CTR LKV 1000XT er ideell ved 
akutte vannskader og bygg-
avfukting siden den produserer 
vann, tilfører varme og kan 
brukes i kalde rom.

  Les mere på side 30.
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 VANNSKADER

ADSORPSJONS-
AVFUKTER
Våre adsorpsjonsavfuktere har lenge vært bransjens standard 
når det gjelder tørkeresultat, energieffektivitet og kvalitet.
Med den nye ES-serien setter vi også nye standarder for  
intelligent styring, brukervennlighet og fleksibilitet.
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ADSORPSJONSAVFUKTER A2 ES

Som en del av ES-serien har A2 ES en stor mengde innebygde drifts- og 
kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, 
samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle adsorp-
sjonsavfuktere. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan 
stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å 
flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for 
eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A2 ES kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er 
klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

Adsorpsjonsavfukter A2 ES har digital styring og er dimensjo-
nert for små og mellomstore avfuktingsoppdrag. Den har en 
tørrluftsmengde på opptil 220 m3/t og en avfuktingskapasitet 
på 17 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.

Kapasitet 20°C, 60% RH Opp til 17 l/døgn

ΔX Opp til 5 g/kg

Tørrluftsmengde Opp til 220 m3/h

Tørrluftsfordeling 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Lydnivå (3m) 44–54 dB (A) 1)

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt  1 200 W

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH  1 150 W 2)

Vekt 16 kg

Størrelse (L x B x H) 415 x 295 x 430 mm

Artikkelnummer 1002281

ERGONOMISK DESIGN

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MEDTEKNISKE DATA

Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design 
for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En 
lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, 
myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15. Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen 

på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Hvert 
SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 
maskiner.

Filter (1002720)............................................................. sid. 86

Slange Ø 51 mm ............................................................ sid. 83

Slange Ø 82 mm ........................................................... sid. 83

Slange Ø 102 mm ......................................................... sid. 83

SuperVision® .................................................................sid. 78

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

A4 ES X...........................................................................sid. 24

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

T2 ES ...............................................................................sid. 42

T4 ES ............................................................................. sid. 43

WS4 ES ......................................................................... sid. 50

AX3000 ..........................................................................sid. 56

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

1) Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
2) Driftsmodus Max Mode
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TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

Kapasitet 20°C, 60% RH Opp til 27 l/døgn

ΔX Opp til 5 g/kg

Tørrluftsmengde Opp til 350 m3/h

Tørrluftsfordeling 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Lydnivå (3m) 44–54 dB (A) 1)

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt  1 500 W

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH  1 500 W 2)

Vekt 18 kg

Størrelse (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikkelnummer 1002760

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKE DATA

ADSORPSJONSAVFUKTER A4 ES

Som en del av ES-serien har A4 ES en stor mengde innebygde drifts- og 
kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, 
samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle adsorp-
sjonsavfuktere. 

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe 
som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom 
avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for 
eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A4 ES har digital styring og er dimensjo-
nert for små og store avfuktingsoppdrag. Den har en tørrlufts-
mengde på opptil 350 m3/t og en avfuktingskapasitet på  
27 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15.

Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design 
for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En 
lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, 
myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen 
på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Hvert 
SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 
maskiner.

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Slange Ø 51 mm .............................................................sid. 87

Slange Ø 82 mm ............................................................sid. 87

Slange Ø 102 mm ..........................................................sid. 87

SuperVision® .................................................................sid. 78

A2 ES ..............................................................................sid. 22

A4 ES X...........................................................................sid. 24

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

T2 ES ...............................................................................sid. 42

T4 ES ............................................................................. sid. 43

WS4 ES ......................................................................... sid. 50

AX3000 ..........................................................................sid. 56

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

1) Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
2) Driftsmodus Max Mode
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ADSORPSJONSAVFUKTER A4 ES X

Som en del av ES-serien har A4 ES X en stor mengde innebygde drifts- og 
kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, 
samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle adsorp-
sjonsavfuktere. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan 
stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å 
flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for 
eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A4 ES X kan samarbeide med alle andre ES-maskiner 
og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

Adsorpsjonsavfukter A4 ES X er ES-seriens største modell. 
Den har digital styring og er utstyrt med ekstravarme.  
Den har en tørrluftsmengde på opptil 350 m3/t og en avfuk-
tingskapasitet på 27 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.

Kapasitet 20°C, 60% RH Opp til 27 l/døgn

ΔX Opp til 5 g/kg

Tørrluftsmengde Opp tilto 350 m3/h

Tørrluftsfordeling 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Lydnivå (3m) 44–54 dB (A) 1)

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt  1 500 W

Tilkoblingseffekt med ekstravarmer 2 500 W

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH  1 500 W 2)

Vekt 18 kg

Størrelse (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikkelnummer 1002186

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKE DATA TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design 
for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En 
lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, 
myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen 
på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Hvert 
SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 
maskiner.

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15.

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Slange Ø 82 mm ............................................................sid. 87

SuperVision® .................................................................sid. 78

A2 ES ..............................................................................sid. 22

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

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

T2 ES ...............................................................................sid. 42

T4 ES ............................................................................. sid. 43

WS4 ES ......................................................................... sid. 50

AX3000 ..........................................................................sid. 56

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

1) Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
2) Driftsmodus Max Mode
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ANALOG ELLER DIGITAL
CORROVENTAS ADSORPSJONSAVFUKTERE FINNES I DIGITAL ELLER ANALOG MODELL  
– SOM BEGGE HAR STERKE FORDELER: DE ER KRAFTIGE OG ROBUSTE,  
KOMPAKTE OG BRUKERVENNLIGE, OG DE HAR EN FØRSTEKLASSES YTELSE.  
BYGD FOR PROFFER, RETT OG SLETT.
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ERGONOMISK DESIGN

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Slange Ø 51 mm .............................................................sid. 87

Slange Ø 82 mm ............................................................sid. 87

Slange Ø 102 mm ..........................................................sid. 87

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

T2 ................................................................................... sid. 44 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

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

Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design 
for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.  
En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og 
runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

Kapasitet 20°C, 60% RH Opp til 16/12 l/døgn 2)

Tørrluftsmengde Opp til 220/170 m3/h 2)

Tørrluftsfordeling 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Lydnivå (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt  1 250 W

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH 1 200/900 W 2)

Vekt 16 kg

Størrelse (L x B x H) 415 x 295 x 430 mm

Artikkelnummer 1003676

TEKNISKE DATA

1) Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
2) Høy/lav hastighet      

ADSORPSJONSAVFUKTER A2

Adsorpsjonsavfukter A2 er analog og er derfor det optimale valget hvis man 
foretrekker manuell styring. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet 
og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel 
å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en 
stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A2 har analog styring og er dimensjonert 
for små og mellomstore avfuktingsoppdrag. Den har en tørr-
luftsmengde på opptil 220 m3/t og en avfuktingskapasitet på 
16 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.
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Kapasitet 20°C, 60% RH Opp til 25/17 l/døgn 2)

Tørrluftsmengde Opp til 330/210 m3/h 2)

Tørrluftsfordeling 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Våtluft 1 x ø80 mm

Lydnivå (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt  1 550 W

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH 1 500/1 100 W 2)

Vekt 18 kg

Størrelse (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikkelnummer 1003677

TEKNISKE DATA

1) Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
2) Høy/lav hastighet      

ERGONOMISK DESIGN

TILBEHØR

Filter (1002720)............................................................. sid. 90

Slange Ø 51 mm .............................................................sid. 87

Slange Ø 82 mm ............................................................sid. 87

Slange Ø 102 mm ..........................................................sid. 87

Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design 
for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.  
En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og 
runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

KAN KOMBINERES MED

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

T2 ................................................................................... sid. 44 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

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

ADSORPSJONSAVFUKTER A4

Adsorpsjonsavfukter A4 er analog og er derfor det optimale valget hvis man 
foretrekker manuell styring. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet 
og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel 
å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en 
stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A4 har analog styring og er dimensjonert 
for små og store avfuktingsoppdrag. Den har en tørrlufts-
mengde på opptil 330 m3/t og en avfuktingskapasitet på  
25 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.
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ADSORPSJONSAVFUKTER A50 TD2

A50 TD2 har en tørrluftgjennomstrømning 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.

  Perfekt til store, krevende  
tørkejobber og byggavfukting.

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

overvåking. Styres og vedlikeholdes 
via berøringspanel.

  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.

En svært effektiv mobil adsorpsjonsavfukter for store og 
krevende jobber. A50 TD2 er velegnet for avfukting av større 
nybygg og renovasjonsobjekter samt for akutte tiltak i for-
bindelse med brann og oversvømmelser.

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

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

Vekt 1 090 kg

Artikkelnummer 9905555

TØRKEMETODER

TEKNISKE DATA

SVÆRT EFFEKTIV OG FULLT UTSTYRT

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

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

Tack vare patenterad teknik, gjenvinner A50 TD2 85 % av 
varmen. Maskinen kan plasseres både inne og ute.

Hygrostat HR1-5 ...........................................................sid. 80

Hygrostat HMH1-10 ......................................................sid. 80

Filter (9905556)

Filter (9905558)

AX3000 ..........................................................................sid. 56
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ADSORPSJONSAVFUKTER CTR 10000

  Ideell for store og krevende jobber og byggavfukting.
  10 000 m3/t tørrluft, kapasitet 875 l/døgn.
  Avfukteren kan løftes med truck eller kran.

En svært effektiv mobil adsorpsjonsavfukter for store og kre-
vende jobber. På en tilhenger er denne CTR-avfukteren alltid 
klar til raskt å settes inn der katastrofen har inntruffet.

Strømforsyning 3 ~ 400 V 63 A

Tilkoblingseffekt 36,2 kW

Tørrluft - en vifte 5 000 m3/h 2,2 kW

Tørrluft - to vifter 10 000 m3/h 4,4 kW

Reg-luft 1800 m3/h 0,75 kW

Reg-effekt - en varmer 15,5 kW

Reg-effekt - to varmere 31,0 kW

Kapasitet +20°C, 80% RH 875 l/døgn

Vekt 1 080 kg

Vekt med tilhenger 1 560 kg

Størrelse (L x B x H) 300 x 170 x 180 cm

Størrelse inkl. tilhenger (L x B x H) 485 x 233 x 220 cm

Artikkelnummer 9905000

TEKNISKE DATA

SVÆRT EFFEKTIV OG FULLT UTSTYRT

TØRKEMETODER

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

CTR 10000 er veldig brukervennlig og inneholder alt 
utstyret man trenger til store tørkejobber. Maskinen kan 
plasseres både inne og ute. (Bildet viser A50 TD2)

Man kan spare store summer på å være effektiv og 
komme i gang med tørkeprosessen på et tidlig stadium. 
Adsorpsjonsavfukteren CTR 10000 egner seg svært godt 
for større nybygg eller store vannskader. På en tilhenger er 
den alltid klar til å settes inn raskt.

Hygrostat HR1-5 ...........................................................sid. 80

Hygrostat HMH1-10 ......................................................sid. 80

Filter (9905110)

Filter (9905111)

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57
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Kapasitet +20°C, 60% RH 20 l/døgn

Tørrluftsmengde 450 m3/h

Kjøleluftmengde 550 m3/h

Total luftmengde 1 000 m3/h

Tørrluftsfordeling 2 x ø100 mm

Lydnivå (3 m) 66 dB(A)

Strømforsyning 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1 780 W

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH 1 700 W

Vekt 47 kg

Størrelse inkl. vogn (L x B x H) 480 x 550 x 930 mm

Artikkelnummer 9921050

GJENNOMTENKTE DETALJER

TEMPERATUR- OG FUKTIGHETSOMRÅDE

TEKNISKE DATA

100

 60

20105 15 30

 20

 40

 80

25

(%RF)

(Temp °C)

CTR LKV 1000XT  
avfukter innenfor et 
bredt temperatur- og 
fuktighetsområde. 
Jo rødere fargetone i 
diagrammet, desto mer 
effektiv avfukting.

ADSORPSJONSAVFUKTER CTR LKV 1000XT

Maskinen pumper automatisk ut kondensvannet, med en maksimal pumpehøyde 
på fire meter. Den avfukter også ved lave temperaturer og tilfører rommet ca. 3 kW 
varme ved drift til tross for et energiforbruk på bare 1,7 kW. CTR LKV 1000XT har 
en kapasitet på 20 l/døgn.

Adsorpsjonsavfukter CTR LKV 1000XT er ideell ved akutte 
vannskader og byggavfukting siden den produserer vann, 
tilfører varme og kan brukes i kalde rom.

1 Utstyrt med trekk-
håndtak og store hjul 
for enkel flytting.

B Praktisk holder for 
slangen til kondens-
vannet.

C Håndtak på hver 
side gjør at to personer 
kan løfte og bære 
maskinen.

D Føtter i gummi 
beskytter gulvet  
mot riper.

1

1

B
CC

D

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

Hygrostat HR1-5 ...........................................................sid. 80

Hygrostat HMH1-10 ......................................................sid. 80

Filter (9920184) ............................................................ sid. 89

Filter (9921044) ............................................................ sid. 89

Slange Ø 102 mm ..........................................................sid. 87

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57
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ADSORPSJONSAVFUKTER CTR LKV 1000XT

SMARTE DETALJER #3
MASKINENE ER DESIGNET FOR Å KUNNE STABLES STABILT PÅ HVERANDRE. 
DEN KOMPAKTE DESIGNEN INNEBÆRER OGSÅ EFFEKTIV LOGISTIKK,  
SIDEN MANGE FÅR PLASS PÅ EN LASTEPALL ELLER I EN SERVICEBIL.
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Corroventas kjøleavfuktere kan installeres raskt og 
sikkert i oppvarmede miljøer og er derfor ideelle ved 
akutte skader. Alle modeller jobber energieffektivt, 
men våre ES-maskiner har ytterligere forbedret  
energieffektivitet og styring som optimaliserer  
tørkeprosessen og resultatet.

vannSKader // KJØleavFUKtere
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Som en del av ES-serien har kjøleavfukteren K3 ES HP en stor mengde inne-
bygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle 
avfuktingsoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn 
tradisjonelle kjøleavfuktere. 

Kjøleavfukteren er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i 
for eksempel boligmiljøer.

Kjøleavfukteren K3 ES HP kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er 
klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

K3 ES HP ER UTSTYRT MED:
  Kraftig vifte for effektiv fordeling av tørrluften
  Pumpe

ES-seriens minste kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 
30 l/døgn og en luftmengde på 300 m3/t. Til tross for sin 
kompakte utførelse kan K3 ES HP levere mer vann enn tradi-
sjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt så store.

KJØLEAVFUKTER K3 ES HP

TEKNISKE DATA

TILBEHØR

Luftmengde 300 m3/h

Maks. kapasitet 30 l/døgn

Kapasitet 30°C, 80% RH 24 l/døgn

Kapasitet 20°C, 60% RH 12 l/døgn

Driftsintervall, RF % 30–100 %

Driftstemperaturintervall, °C +9 to +38 °C

Lydnivå dB (A) (3m høy hastighet) 52 dB (A)

Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet) 47 dB (A)

Tilkoblingseffekt 550 W

Faktiske effekten, 20°C, 60% RF 420 W

Kjølemiddel R410A

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 22 kg

Størrelse (L x B x H) 430 x 295 x 470 mm

Artikkelnummer 1003118

KOMPAKT DESIGN

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og 
kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren 
og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. 
De er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. 
Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk 
og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en 
lastepall eller i en servicebil.

KAN KOMBINERES MED

Les mere om ES-familjen og 
SuperVision® på side 12-15.

Slange Ø 102 mm .............................sid. 91 

Prosessluftfilter (1002412)

Kondensvannfilter (1002406)

SuperVision®  ................................... sid. 82

A2 ES  ................................................sid. 22

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

A4 ES X  ............................................ sid. 24

K5 ES HP PX  .................................... sid. 35

T2 ES  ................................................ sid. 42

T4 ES ................................................ sid. 43

WS4 ES ............................................ sid. 54

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

AX3000  ...........................................sid. 60
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KAN KOMBINERES MED

KJØLEAVFUKTER K5 ES HP PX

Som en del av ES-serien har kjøleavfukteren K5 ES HP PX en stor mengde 
innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle 
avfuktingsoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn 
tradisjonelle kjøleavfuktere. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og 
kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte 
mellom avfuktingsoppdragene. Kjøleavfukteren er ekstremt stillegående, som er 
en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Kjøleavfukteren K5 ES HP PX kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er 
klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

K5 ES HP PX ER UTSYRT MED:
  Ekstra kraftig vifte for effektiv fordeling av tørrluften.
  Ekstravarmer for bruk i uoppvarmede miljøer.
  Både pumpe og beholder for fleksibel bruk.

ES-seriens største kjøleavfukter og verdens mest kompakte og 
effektive kjøleavfukter i forhold til størrelsen. K5 ES HP PX har en 
kapasitet på opptil 45 l/døgn og gir en luftmengde på 500 m3/t.

ERGONOMISK DESIGN

TEKNISKE DATA

Luftmengde 500 m3/h

Maks. kapasitet 45 l/døgn

Kapasitet 30°C / 80% RH 36 l/døgn

Kapasitet 20°C / 60% RH 18 l/døgn

Driftsintervall, RF % 30–100%

Driftstemperaturintervall, °C +3°C to +38°C

Lydnivå dB (A) (3 m) høy hastighet 53 dB (A)

Lydnivå dB (A) (3 m) lav hastighet 48 dB (A)

Tilkoblingseffekt 700 W 
(inkl. ekstra varmer: 2000 W)

Faktiske effekten, 20°C, 60% RF 550 W

Kjølemiddel R410A (280 g)

Tilkobling 230 V / 50Hz

Vekt 41,5 kg

Størrelse (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm

Artikkelnummer 1003229

       

1 Utstyrt med trekkhåndtak og store hjul for enkel 
flytting. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to 
personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.

B Gripevennlig håndtak 

C Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

D Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

1

1

B
C

D

TILBEHØR

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15.

SuperVision®  ................................... sid. 82

A2 ES  ................................................sid. 22

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

A4 ES X  ............................................ sid. 24

K3 ES HP .......................................... sid. 34

T2 ES  ................................................ sid. 42

T4 ES ................................................ sid. 43

WS4 ES ............................................ sid. 54

AX3000  ...........................................sid. 60

HP 2000XT .......................................sid. 61

Slange Ø 102 mm .............................sid. 91

Beholder

Filter (1002827)

Kondensvannfilter (1003146)
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HØYEFFEKTIVE KJØLEAVFUKTERE
Ved en akutt skade trengs rask innsats for å komme i gang med 
tørkeprosessen så tidlig som mulig. Kjøleavfuktere er ofte en god 
løsning, siden de ikke krever noen omfattende installasjon. Våre 
kjøleavfuktere er små og kompakte, og samtidig de mest effektive  
på markedet. De finnes både som analoge og digitale modeller.
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KJØLEAVFUKTER K3 HP B
ERGONOMISK DESIGN

1

1

B
C

D

 K3 HP B er en kompakt, men effektiv kjøleavfukter med en 
kapasitet på opptil 30 l/døgn.

TEKNISKE DATA

Luftmengde 300 m3/h

Maks. kapasitet 30 liter/døgn

Kapasitet 30°C / 80% RH 24 liter/døgn

Kapasitet 20°C / 60% RH 12 liter/døgn

Driftsintervall, RF % 30-100%

Driftstemperaturintervall, °C +9 till +35 °C

Lydnivå dB (A) (3m) Høy hastighet 52 dB (A)

Lydnivå dB (A) (3 m) Lav hastighet 47 dB (A)

Tilkoblingseffekt 550 W

Faktiske effekten vid 20°/60% RH 420 W

Kjølemiddel R410A

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 31 kg

Størrelse (L x B x H) 500 x 445 x 650 mm

Artikkelnummer 1003927

TILBEHØRKAN KOMBINERES MED

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og 
kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren 
og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

1 Utstyrt med trekkhåndtak og store hjul for enkel 
flytting. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to 
personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.

B Gripevennlig håndtak

C Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

D Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

Hygrostat HR1-5 ..............................sid. 80

Hygrostat HMH1-10 .........................sid. 80

Beholder 

Filter (1002412)

Kondensvannfilter (1003146)

AX3000  ...........................................sid. 60

HP 2000XT .......................................sid. 61

Viften har to forskjellige viftehastigheter, noe som gjør at maskinen kan 
tilpasses mange bruksområder. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk 
utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å 
flytte mellom avfuktingsoppdragene. 

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for 
eksempel boligmiljøer.  K3 HP B er utstyrt med beholder.

37
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Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design 
for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. 
En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og 
runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt hånd-
taket og festes med magneten mot metallet.

TEKNISKE DATA

Luftmengde 300 m3/h

Maks. kapasitet 30 liter/døgn

Kapasitet 30°C / 80% RH 24 liter/døgn

Kapasitet 20°C / 60% RH 12 liter/døgn

Driftsintervall, RF % 30-100%

Driftstemperaturintervall, °C +9 till +35 °C

Lydnivå dB (A) (3 m høy hastighet) 52 dB (A)

Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet) 47 dB (A)

Tilkoblingseffekt 550 W

Faktiske effekten vid 20°/60% RH 420 W

Kjølemiddel R410A

Tilkobling  230 V / 50 Hz

Vekt 21,5 kg

Størrelse (L x B x H) 430 x 295 x 470 mm

Artikkelnummer 1002558

K3 HP er utstyrt med en kraftig vifte med to viftehastigheter og stusser for 
effektiv fordeling av tørrluften. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk 
utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte 
mellom avfuktingsoppdragene. 

Kjøleavfukteren er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den 
brukes i for eksempel boligmiljøer.

K3 HP er utstyrt med en kraftig vifte og pumpe.

K3  HP ER UTSTYRT MED:
  Kraftig vifte for effektiv fordeling av tørrluften
  Pumpe
  Stusser

KJØLEAVFUKTER K3 HP
K3 HP er vår minste kjøleavfukter med en kapasitet på  
30 l/døgn og en tørrluftgjennomstrømning på 300 m3/t.  
Til tross for sin kompakte utførelse kan K3 HP levere mer 
vann enn tradisjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt  
så store.

ERGONOMISK DESIGN

SMARTE DETALJER

TILBEHØRKAN KOMBINERES MED

Hygrostat HR1-5 ..............................sid. 80

Hygrostat HMH1-10 .........................sid. 80

Slange Ø 102 mm ............................ sid. 87

Filter (1002412)

AX3000  ........................................... sid. 56

HP 2000XT .......................................sid. 57
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KJØLEAVFUKTER K5 HP PX

K5 HP PX er en ompakt, men effektiv kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 
45 l/døgn. Den er utstyrt med ekstravarmer for bruk i uoppvarmede miljøer. 
Siden kjøleavfukteren har både pumpe og beholder, kan hvert avfuktingsoppdrag 
definere hvordan maskinen skal behandle kondensvannet. 

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som 
forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er 
ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

K3 HP PX ER UTSTYRT MED:
  Ekstravarmer
  Pumpe
  Beholder

K5 HP PX er en kompakt, men effektiv kjøleavfukter med en 
kapasitet på opptil 45 l/døgn.

TEKNISKE DATA

Luftmengde 500 m3/h

Maks. kapasitet 45 liter/døgn

Kapasitet 30°C / 80% RH 36 liter/døgn

Kapasitet 20°C / 60% RH 18 liter/døgn

Driftsintervall, RF % 30-100%

Driftstemperaturintervall, °C +9 till +35 °C

Lydnivå dB (A) (3m) Høy hastighet 53 dB (A)

Lydnivå dB (A) (3 m) Lav hastighet 48 dB (A)

Tilkoblingseffekt  700 W 
(inkl. ekstra varmer:  2 000 W)

Ekstravarmer (full temperaturkontroll) 1 300 W

Faktiske effekten vid 20°/60% RH 550 W

Kjølemiddel R410A

Tilkobling 230 V / 50Hz

Vekt 36 kg

Størrelse (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm

Artikkelnummer 1003936

TILBEHØRKAN KOMBINERES MED

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og 
kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren 
og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

1 Utstyrt med trekkhåndtak og store hjul for enkel 
flytting. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to 
personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.

B Gripevennlig håndtak

C Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

D Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

ERGONOMISK DESIGN

Hygrostat HR1-5 ..............................sid. 80

Hygrostat HMH1-10 .........................sid. 80

Filter (1002827)

Beholder

AX3000  ........................................... sid. 56

HP 2000XT .......................................sid. 61

1

1

B C

D
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Turbinene våre er utviklet for tørking av 
lagdelte konstruksjoner, og særlig for  
bebodde rom som krever lavt lydnivå.  
I de nye ES-modellene kombineres  
avansert styring med brukervennlighet, 
samtidig som de er kompakte,  
ergonomiske og kan stables.

 VANNSKADER

TURBINER

vannSKader // tUrBIner
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TURBIN T2 ES
ES-seriens lille, men markedets kraftigste turbin, konstruert 
for små til mellomstore tørkejobber, med en luftmengde på 
180 m3/t.

Luftmengde Opp til 180 m3/h

Trykk Opp til 260 mbar

Lydnivå  48 dB(A)

Tilkoblingseffekt  1 100 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 14 kg

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

Artikkelnummer 1002535

TEKNISKE DATA

ERGONOMISK DESIGN

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

1 Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme 
nær kroppen og belaste ryggen minimalt.

B Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

C Tydelig kontrollpanel med et brukervennlig grensesnitt. 

D Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som 
ikke gnager mot beina når man bærer den. 

E Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

F Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på 
hverandre. Den kompakte designen innebærer også effek-
tiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får 
plass på en lastepall eller i en servicebil.

E

F
1B

C D

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15.

Kjøleluftfilter (1001238) ............................................... sid. 90

Prosessluftfilter (6000371) ......................................... sid. 90

Corrofilter Inline ............................................................. sid. 51

Corrofilter Inline H13 ...................................................... sid. 51

Lyddemper .................................................................... sid. 86

SuperVision® .................................................................sid. 78

A2 ES ..............................................................................sid. 22

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

A4 ES X...........................................................................sid. 24

WS4 ES ......................................................................... sid. 54

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

T4 ES ............................................................................. sid. 43

Slangesystem C16 ........................................................ sid. 84

Slangesystem C25 ....................................................... sid. 84

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.

Som en del av ES-serien har T2 ES en stor mengde innebygde drifts- og kontroll-
moduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig 
som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle turbiner.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som 
forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktings-
oppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i 
for eksempel boligmiljøer.

Turbin T2 ES kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for 
avstandsovervåking med SuperVision®.
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TURBIN T4 ES

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.

Som en del av ES-serien har T4 ES en stor mengde innebygde drifts- og kontroll-
moduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig 
som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle turbiner.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som 
forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktings-
oppdragene.

Turbin T4 ES kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for 
avstandsovervåking med SuperVision®.

ES-seriens største turbin som er konstruert for både de små 
og store tørkejobbene, med en luftmengde på 300 m3/t.

ERGONOMISK DESIGN

Luftmengde Opp til 300 m3/h

Trykk Opp til 260 mbar

Lydnivå 48 dB(A)

Tilkoblingseffekt  1 800 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 17,5 kg

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

Artikkelnummer 1001846

TEKNISKE DATA

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

1 Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme 
nær kroppen og belaste ryggen minimalt.

B Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

C Tydelig kontrollpanel med et brukervennlig grensesnitt. 

D Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som 
ikke gnager mot beina når man bærer den. 

E Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

F Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på 
hverandre. Den kompakte designen innebærer også effek-
tiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får 
plass på en lastepall eller i en servicebil.

E

F
1B

C D

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15.

Kjøleluftfilter (1001238) ............................................... sid. 90

Prosessluftfilter (6000371) ......................................... sid. 90

Corrofilter Inline ............................................................. sid. 51

Corrofilter Inline H13 ...................................................... sid. 51

Lyddemper .................................................................... sid. 86

SuperVision® .................................................................sid. 78

A2 ES ..............................................................................sid. 22

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

A4 ES X...........................................................................sid. 24

WS4 ES ......................................................................... sid. 54

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

T2 ES ...............................................................................sid. 42

Slangesystem C16 ........................................................ sid. 84

Slangesystem C25 ....................................................... sid. 84
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ERGONOMISK DESIGN

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

1 Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme 
nær kroppen og belaste ryggen minimalt.

B Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

C Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som 
ikke gnager mot beina når man bærer den. 

D Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

E Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på 
hverandre. Den kompakte designen innebærer også effek-
tiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får 
plass på en lastepall eller i en servicebil.

vannSKader // tUrBIner

TURBIN T2

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.

Turbin T2 er oppdatert med et integrert filter som beskytter og forlenger leve-
tiden til maskinen. Den nye varianten av T2 har også en integrert lyddemper som 
har fjernet de høye frekvensene og dermed redusert det totale lydnivået.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som 
forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.  
Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel 
boligmiljøer. Turbin T2 finnes også med Energy Saving-funksjonen, som T2 ES.

Turbin T2 kan levere en luftmengde på 180 m3/t og er  
konstruert for små til mellomstore avfuktingsoppdrag.

Luftmengde (trinnløst regulerbar) Opp til 180 m3/h

Trykk (trinnløst regulerbar) Opp til 260 mbar

Lydnivå  48 dB(A)

Tilkoblingseffekt 1 100 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 13 kg

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

Artikkelnummer 1003669

TEKNISKE DATA

Kjøleluftfilter (1001238) ............................................... sid. 90

Corrofilter Inline ............................................................. sid. 51

Corrofilter Inline H13 ...................................................... sid. 51

Lyddemper .................................................................... sid. 86

Processluftfilter (6000371) ......................................... sid. 90

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

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

WS4 ES ......................................................................... sid. 50

E

1B C

D



SMARTE DETALJER #1
GRIPEVENNLIG HÅNDTAK OG EN SMAL DESIGN FOR Å 
KOMME NÆR KROPPEN OG BELASTE RYGGEN MINIMALT. 
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SMARTE DETALJER #2
VÅRT MÅL ER ALLTID Å KONSTRUERE MASKINER MED SÅ LAV VEKT SOM MULIG.  
DE STØRRE MASKINENE HAR ET TREKKHÅNDTAK OG STORE HJUL. DET STORE HÅNDTAKET 
KAN FELLES SAMMEN SLIK AT TO PERSONER KAN BÆRE MASKINEN.  
DA KAN MASKINEN OGSÅ STABLES.
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 VANNSKADER

VANNUTSKILLER  
& FILTER
Corroventas vannutskiller i den nye 
ES-designen er kompakt, ergonomisk 
og kan stables. Ved sammenkobling 
med ES-turbiner får man unike mulig-
heter til smart styring. Det finnes flere 
filteralternativer for ulike behov og 
forutsetninger.
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VANNUTSKILLER WS4 ES

WS4 ES har en sikker design som garanterer at det ikke kommer vann inn i den 
tilkoblede turbinen. Vannutskilleren har en 3-trinns filterteknologi som gir ren 
utløpsluft, noe som forlenger turbinens levetid.

WS4 ES er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som for-
enkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom tørkeoppdragene. Den er ekstremt 
stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Vannutskiller WS4 ES inngår i ES-serien og har en kapasitet 
på 25 l/min. Den kan samarbeide med samtlige turbiner, 
men sammenkoblet med ES-turbinene våre får man unik 
funksjonalitet.

Tilkoblingseffekt 700 W

Maks. pump height 3,5 m

Kapasitet 25 l/min

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 20 kg

Størrelse L x B x H (inkl Stusser) 446x293x487 mm

Artikkelnummer 1001653

TEKNISKE DATA

1

B

C

F

G

E

GJENNOMTENKT DESIGN

TILBEHØR

KAN KOMBINERES MED

D

Les mere om ES-familien og 
SuperVision® på side 12-15.

1 Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme 
nær kroppen og belaste ryggen minimalt.

B Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt 
håndtaket og festes med magneten mot metallet.

C Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som 
ikke gnager mot beina når man bærer den.  

D Enkelt vedlikehold – med to brytere åpner man  
maskinen for blant annet service og filterbytte.

E Finfilter Inline – lett tilgjengelig og enkelt å bytte. 

F Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man 
ikke risikerer å få riper i gulvet.

G Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på 
hverandre. Den kompakte designen innebærer også  
effektiv logistikk og enkel transport, siden mange  
maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

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

Slangesystem C16 ........................................................ sid. 84

Slangesystem C25 ....................................................... sid. 84

Slange Ø 51 mm .............................................................sid. 87

Slange 10 m (9921214)

Slangekobling hunn (6000342)

Slangekobling hann (6000341)

SuperVision® .................................................................sid. 78

A2 ES ..............................................................................sid. 22

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

A4 ES X...........................................................................sid. 24

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

T2 ES ...............................................................................sid. 42

T4 ES ............................................................................. sid. 43

T2 ................................................................................... sid. 44
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CORROFILTER INLINE

CORROFILTER INLINE H13

Grovsil, syklonfilter og HEPA finfilter i samme enhet. 
Beskytter maskinen mot smusspartikler og eliminerer 
forurensninger i våtluftsutslippet til omgivelsene ved 
sugetørking. Høy utskillingsgrad med HEPA finfilter.

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

TILBEHØR

TILBEHØR

DETALJER

DETALJER

1

1

B

B

TEKNISKE DATA

Utskillingsgrad (0,3 microns DOP) 99.99% 

Utskillingsgrad (av alle partikler og  
fibrer fra mineralull) min 99.967% 

Tilkoblingsdiameter Ø 50 mm

Artikkelnummer 9919620

TEKNISKE DATA

Utskillingsgrad (0,3 microns DOP) 99.99 % 

Utskillingsgrad (av alle partikler og  
fibrer fra mineralull) min 99.967% 

Tilkoblingsdiameter Ø 50 mm

Artikkelnummer 9910600

1 Grovsil  B HEPA finfilter Inline

1 Grovsil  B HEPA finfilter H13

KAN KOMBINERES MED

Finfilter Inline ............................................................... sid. 88

Finfilter H13 ................................................................... sid. 88

T2 ......................................................sid. 44

T2 ES ................................................. sid. 42

T2 ......................................................sid. 44

T2 ES ................................................. sid. 42

T4 ES ................................................ sid. 43

T4 ES ................................................ sid. 43
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FLEXIFILTER HEPA H13
En kompakt og lett filterenhet for rensing av store mengder 
luft med opptil 6 turbinenheter tilkoblet. 

KOMBINASJON

Fleksifilter Hepa H13 kan kombineres med alle Corroventas turbin- og kombi-
modeller ved sugetørking. Kan brukes sammen med høytrykksvifte HP2000XT 
for rensing av store mengder luft ved sanering og byggejobber.

  HEPA H13-klassifisert
  Utskillingsgrad overstiger 99,95 % opptil 1080 m3/h.
  Kullfilter for reduksjon av dårlig lukt.

Maks. luftmengde HEPA H13, 99,95% filtration 1 080 m3/h

Maks. luftmengde HEPA H12, 99,50% filtration 1 440 m3/h

Vekt 18 kg

Størrelse (L x B x H) 360 x 500 x 535 mm

Artikkelnummer 9920850

TEKNISKE DATA KAN KOMBINERES MED

TILBEHØR

Fleksifilter Hepa H13 kan kombineres med alle  
Corroventas turbin- og kombimodeller ved sugetørking.  
Her vises enheten kombinert med turbin T2 ES.

A Luftinntak

B Filterkassett H13 – kullfilter for  
     reduksjon av dårlig lukt.

C Luftutløp

D Slange Ø 51 mm

E Corromatic strømningsmåler  
      viser luftstrømmen.

Vårt mål er alltid å 
konstruere maskiner 
med så lav vekt som 
mulig. Fleksifilter 
HEPA H13 veier bare 
18 kg.

Produktets føtter er 
i gummi, som gjør at 
man ikke risikerer  
å få riper i gulvet.

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

T2 ................................................................................... sid. 44

T2 ES ...............................................................................sid. 42

T4 ES ............................................................................. sid. 43

Filterkassett H13 .......................................................... sid. 88

Slange ø51 mm for overkobling ...................................sid. 87

E

A

C

D

B
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FILTERBOX
Grovfilter ved radonsanering eller undertrykksventilasjon 
med RS 400. Filterbytte forlenger levetiden på maskinen, 
byttes enkelt via filterluke med klikkfeste.

KAN KOMBINERES MED 

TEKNISKE DATA

Tilkobling Ø 100 mm

Størrelse (L x B x H) 190x230x210 mm

Artikkelnummer 9920961

TILBEHØR

Filter (9920956)

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

VIFTER
Aksialvifte AX3000 har en solid konstruksjon 
samtidig som den lave vekten og det praktiske 
håndtaket gjør at den er enkel å bære med seg. 
Viften kan enkelt rettes slik at luftstrømmen 
blåser i ønsket retning. Stativet er stabilt og 
viften står stødig på gulvet.
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AXIALVIFTE AX3000
For raskere og mer effektiv overflatetørking av gulv, 
vegger og tak.

GJENNOMTENKT DESIGN

For raskere og mer effektiv overflatetørking av gulv, vegger og tak.  
Ved å øke lufthastigheten i store romvolum med en aksialvifte samtidig 
som avfukter benyttes, kan tørking av vegger, tak og gulv påskyndes. 
AX3000 har en robust og kraftig konstruksjon samtidig som den har lav vekt.

Luftmengde 3 000 m3/h

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt 100 W

Vekt 13 kg

Størrelse (L x B x H) 295 x 450 x 620 mm

Artikkelnummer 9904050

TEKNISKE DATA KAN KOMBINERES MED

TØRKEMETODER

Romavfukting. Avfukteren blåser tørrluft fritt ut i hele 
rommet, slik at samtlige overflater tørkes. For å øke 
luftomsetningen og påskynde tørkeprosessen kan med 
fordel en vifte av typen AX3000 benyttes. 

Aksialvifte AX3000 har en solid konstruksjon samtidig som 
den lave vekten og det praktiske håndtaket gjør at den 
er enkel å bære med seg. Viften kan enkelt rettes slik at 
luftstrømmen blåser i ønsket retning. Stativet er stabilt og 
viften står stødig på gulvet.

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

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

A2 ES ..............................................................................sid. 22

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

A4 ES X...........................................................................sid. 24

CTR LKV 1000XT ...........................................................sid. 27

A50 TD2 .........................................................................sid. 25

CTR 10000 .....................................................................sid. 26

K3 ....................................................................................sid. 36

K3 HPB ............................................................................sid. 37

K3 HP ............................................................................. sid. 38

K3 ES HP ....................................................................... sid. 34

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

K5 HP PX ........................................................................sid. 39
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RADIALVIFTE HP 2000XT
HP2000XT er en robust radialvifte for tørking av overflate-
materiale, lektede konstruksjoner og isolasjon.  
Brukes til å distribuere tørrluft til forskjellige rom osv.

GJENNOMTENKT DESIGN

Luftmengde 500/1 500 m3/h

Tilgjengelig trykk 900 Pa

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt 125/295 W

Vekt 13 kg

Størrelse (L x B x H) 390 x 400 x 275 mm

Artikkelnummer 9903050

TEKNISKE DATA KAN KOMBINERES MED

TØRKEMETODER

Tørking av isolasjon i bjelkelag. En av de mest effektive  
måtene å tørke isolasjon i et bjelkelag eller en lektet  
konstruksjon på, er å bruke både en lavtrykksvifte og  
en avfukter.

TILBEHØR

Vårt mål er alltid å  
konstruere maskiner 
med så lav vekt som 
mulig. Radialvifte HP 
2000XT veier bare 13 kg, 
og den gjennomtenkte 
designen innebærer 
dessuten at viften kan 
stables.

Produktets føtter er  
i gummi, som gjør  
at man ikke risikerer  
å få riper i gulvet.

Radialvifte HP 2000XT er en solid radialvifte for tørking 
av overflatemateriale, lektede konstruksjoner og isola-
sjon. Den kan kombineres med de fleste av Corroventas 
avfuktere. Her vises enheten kombinert med adsorp-
sjonsavfukter A4 ES.

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

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

A2 ES ..............................................................................sid. 22

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

A4 ES X...........................................................................sid. 24

CTR LKV 1000XT ...........................................................sid. 27

K3 HP ............................................................................. sid. 38

K5 ES HP PX ...................................................................sid. 35

Flexifilter ........................................................................sid. 52

Slange ø51 ......................................................................sid. 87

Slange ø102 ....................................................................sid. 87
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BOLIGMILJØ

FUKT, LUKT 
OG RADON
Fukt, lukt og radon er blant de vanligste 
årsakene til at boligmiljøet påvirkes negativt, 
og kan medføre store skader og kostnader. 
Det er derfor viktig at du som eier en bolig, 
beskytter den for å skape et trygt og sunt 
boligmiljø.
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BolIGMIlJØ // KrYPGrUnnSavFUKtInG

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert 
avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av 
krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til  
avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet. 

  Les mer om våre ulike styresystemer på side 76–81.

1

C

D

B

Fukt- og vannskader er et av de vanligste problemene som rammer en huseier.  
Fukt finnes i form av damp, vann eller is. All luft inneholder mer eller mindre fuktig-
het i dampform. Vi kan ikke se den med det blotte øye før den felles ut i form av 
små vanndråper mot f.eks. en overflate av metall eller glass. Fukt i seg selv er helt 
ufarlig, men i kombinasjon med organiske materialer som f.eks. i en krypgrunn, 
forårsaker fukt ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og lukt.

CORROVENTAS LØSNING  
PÅ PROBLEMER MED  
FUKT I KRYPGRUNNEN.

Det finnes huskonstruksjoner med 
krypgrunner som er uventilerte, inne-
luftsventilerte eller uteluftsventilerte. 
Den siste typen krypgrunn, dvs. den 
uteluftsventilerte, er ofte ekstremt 
sensitiv for fukt.

SLIK OPPSTÅR FUKT  
I KRYPGRUNNEN
Fukt i seg selv er helt ufarlig, men i 
kombinasjon med organiske materialer 
som finnes i en krypgrunn, forårsaker 
fukt ofte problemer i form av mugg-
angrep, soppdannelse og lukt. 

At fuktpåkjenningen i en krypgrunn 
blir så stor at det til slutt blir et  
problem, kan ha en eller flere årsaker:

  Når varm uteluft kommer inn i den 
kalde krypgrunnen via ventiler eller 
sprekkdannelser, kjøles den ned slik 
at luftfuktigheten øker. I ekstreme 
tilfeller dannes det kondens og 
vanndråper som blir hengende i 
undertaket. A.

  Fukt tilføres gjennom avdunsting 
fra krypgrunnens markoverflate. B.

  Fukt kommer inn fra omgivelsene 
gjennom grunnmuren og utettheter 
i grunnkonstruksjonen. C.

   Vann fra marken rundt trenger  
inn i krypgrunnen gjennom  
grunnmuren. D.

Problemer med fukt i krypgrunnen 
kan oppstå på mange forskjellige 
måter. Den uteluftsventilerte 
krypgrunnkonstruksjonen er ofte 
ekstremt sensitiv for fukt.
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STYRESYSTEM HOMEVISION® benyttes for  
å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. 

Styring, regulering og overvåking av krypgrunns-
installasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til  

avfukteren i grunnen og et trådløst  
kontrollpanel i boligrommet.

1
C

E

G

F

D B

Når uteluften kommer inn i kryp-
grunnen (D) under huset, særlig i 
den varme årstiden, fører de kaldere 
omgivelsene i krypgrunnen til at den 
kjøles ned. Dette gir høyere relativ 
fuktighet og dermed høyere risiko for 
muggangrep og lukt. Ved å avfukte 
luften slik at den relative fuktigheten 
kommer under 60–65 %, kan mugg- 
angrep hindres.

Luften i krypgrunnen suges inn i 
avfukteren (A). Den tørre luften (B) 
skal distribueres på en måte som 
holder krypgrunnen tørr. Samtidig 
som avfukteren tørker luften, fjerner 
den all fukt (C)  ut av krypgrunnen til 
omgivelsene. 

Avfukteren er konstruert slik at den 
ikke bare tørker luften, men også kan 
variere luftmengden (C)  som forlater 
krypgrunnen sammen med all fukten 
(uten at avfukterens kapasitet eller 
driftskostnad påvirkes).
Dermed kan undertrykket i krypgrun-
nen (D) styres slik at all eventuell lukt 
og eventuell radon (E) hindres fra å 
komme opp i bomiljøet.

Styring, regulering og overvåking av 
krypgrunnsinstallasjonen skjer via en 
hygrostatdel (G) koblet til avfukteren 
i grunnen og et trådløst kontrollpanel 
(F) i boligrommet.

PRINSIPPENE FOR AVFUKTING AV KRYPGRUNNER SLIK LØSER MAN PROBLEMET  
VED HJELP AV AVFUKTING

 Led bort vann fra drensrør og 
lignende som munner ut inntil 
grunnmuren.

 Dekk markoverflaten i kryp-
grunnen med plastfolie for å 
hindre at fukten fordamper.

 Dekk til og tett alle ventiler 
og sprekker i krypgrunnen, 
slik at uteluften ikke trenger 
inn.

 Installer en permanent krypgrunns-
avfukter som holder luftfuktigheten i 
krypgrunnen på et lavt nok nivå til at 
tilvekst av mugg, sopp eller tilsvarende 
hindres.

KRYPGRUNNSAVFUKTERE  
MED MARKEDETS LAVESTE ENERGIFORBRUK
Adsorpsjonsavfukter CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 15 år 
og er ett av våre mest pålitelige produkter. Den er konstruert for bruk i kryp-
grunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang 
levetid. Den passer også til lukt- og radonsanering.  

  Les mer om våre ulike krypgrunnsavfuktere på side 62–64.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 300TT2
Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner,  
med en tørrluftsmengde på opptil 300 m3/t. CTR 300TT2  
har et av markedets laveste energiforbruk.

STYRESYSTEM

CTR 300TT2 er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye 
krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår 
patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer 
CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering. CTR 300TT2 har vært en del av 
sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter.

NOEN FORDELER MED CTR 300TT:
  Styres og overvåkes med HomeVision®. 
  Kan brukes i grunner på opptil 200 m3.

  Effektiv til fukt-, lukt- og radonsanering.
  Har høy kvalitet og lang levetid.
  Er energieffektiv og gir lave driftskostnader.

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en 
kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering 
og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via 
en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et 
trådløst kontrollpanel i boligrommet.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 200-300 m3/h

Våtluftsmengde 45-130 m3/h

Tilkobling 230 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1 015 W

Faktisk forbruk  ca 850 W

Luftmengde inlet Ø 160 mm

Våtluft Ø 75 mm

Tørrluft 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Lydnivå (3m) ca 56 dB

Vekt 16 kg

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

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 21 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 12 l/døgn 

Artikkelnummer 9902900

Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

Utskiftingsfilter (9920184)  ...........sid. 89

Dyser  ................................................sid. 90

TILBEHØR

HomeVision® Lite/Pro .....................sid. 79

KOMBINERES MED

CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 
over 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. 
Corroventa har utviklet komplette monteringssett for 
enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene 
inneholder samtlige komponenter som trengs.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR STD-TT
CTR STD-TT er vår minste adsorpsjonsavfukter for fast 
installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på  
200 m3/t.

Krypgrunnsavfukter CTR STD-TT er utviklet spesielt for grunn der man bare har 
fuktproblemer. Den har markedets laveste energiforbruk og er derfor energimes-
sig overlegen. CTR STD-TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det 
stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid.

NOEN FORDELER MED CTR STD-TT:
  Kan styres og overvåkes med HomeVision®.
  Kan brukes i grunner på opptil 180 m3.

  Høy kvalitet og lang levetid.
  Ekstremt energieffektiv og gir lave  

driftskostnader.

CTR STD-TT  er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner. 
Den har markedets laveste energiforbruk og er derfor 
energimessig overlegen.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 230 m3/h

Våtluftsmengde 35 m3/h

Tilkobling 230 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt 860 W

Faktisk forbruk 775 W

Våtluft Ø 80 mm

Tørrluft Ø 100 mm

Lydnivå (3m) 56 dB

Vekt 15 kg

Størrelse (L x B x H) 455 x 326 x 285mm

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 13 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 11 l/døgn 

Artikkelnummer 9902700
Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

TILBEHØR

HomeVision® Lite/Pro .....................sid. 79

KOMBINERES MED

STYRESYSTEM

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en 
kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering 
og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via 
en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et 
trådløst kontrollpanel i boligrommet.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 500TT
CTR 500TT er vår største avfukter for fast installasjon i 
krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 500 m3/t.

STYRESYSTEM

Krypgrunnsavfukteren er energimessig en overlegen maskin og har en stor 
kapasitet i forhold til størrelsen. CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i 
krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet 
og lang levetid. Maskinen brukes i rom som bare har fuktproblemer.

NOEN FORDELER MED CTR 500TT:
  Kan brukes i grunner på opptil 350 m3

  Effektiv mot fuktproblemer
  Høy kvalitet og lang levetid
  Energieffektiv og gir lave driftskostnader

ENKEL OVERVÅKING MED KONTROLLPANEL
Krypgrunnsavfukteren styres med en hygrostat 
som plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted 
i krypgrunnen, og avfuktingen kan overvåkes via et 
kontrollpanel i boligen.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 500 m3/h

Våtluftsmengde 60-80 m3/h

Luftmengde inlet Ø 2x125 mm

Tørrluft 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Våtluft Ø 75 mm

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1780 W

Faktisk forbruk ca 1500 W

Lydnivå (3m) 62 dB

Vekt 21 kg

Størrelse (L x B x H) 480 x 385 x 400 mm

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 35 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 24 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 21 l/døgn 

Artikkelnummer 9920701

Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

Utskiftingsfilter (20184) ................sid. 89

Dyser  ................................................sid. 90

TILBEHØR

Kontrollpanel  10200 .......................sid. 80

KOMBINERES MED

CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner. 
Corroventa har utviklet komplette monteringssett for 
enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene 
inneholder samtlige komponenter som trengs.
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StYrSYSteM

EKSPERTHJELP OG PROBLEMLØSNING
VI I CORROVENTA ER KJENT FOR VÅRT HØYE SERVICE- OG KUNNSKAPSNIVÅ. 
VI HJELPER GJERNE TIL NÅR DU TRENGER RÅDGIVNING.  
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015  OG SNAKK MED EN EKSPERT.
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Kaldloft med selvtrekksventilasjon har den største risikoen for å rammes 
av fuktproblemer. I en utredning utført av Boverket kommer det frem at 
ca. 300 000 bygninger i Sverige har forekomst av mugg, mugglukt eller 
et høyt fuktnivå som kan knyttes direkte til problemer med loftet.  
I forlengelsen kan det bli skader på konstruksjonen.

UTBEDRE FUKTPROBLEMER  
PÅ LOFTET MED  
BEHOVSSTYRT VENTILASJON.

Av disse loftene er 84 % utført som 
kaldloft med selvtrekksventilasjon.
Det finnes dessverre mange årsaker til 
at det oppstår problemer med fukt- og 
muggskader på loftet:

  Varm og fuktig luft fra innemiljøet 
kommer opp i det kalde loftsrom-
met via utettheter og kondenserer 
på det kaldere loftet.

  Tilleggsisolering av loftet innebærer 
at loftet blir kaldere, slik at fuktig-
het kondenserer lettere.

  Bytte av varmekilde innebærer at 
man forandrer lufttrykket i hele 
huset. Et bytte til berg-/fjellvarme 
betyr at den tidligere varme 
skorsteinen blir kald, og skorsteins-
effekten uteblir.

  Innebygd byggfukt kan også gi fukt- 
og muggskader på loftet.

  Behovet for ventilasjon varierer fra 
loft til loft og i løpet av året. Det kan 
også oppstå problemer hvis et loft 

ventileres for mye. Hvis uteluften er 
kald, kjøles luften i loftsrommet ned 
og kan forårsake kondens mot det 
kalde yttertaket. Og når temperatu-
ren på yttertaket synker, f.eks. etter 
en varm dag, kan nedkjølingen og 
den økte relative fuktigheten føre til 
kondens på innsiden av taket.

SLIK LØSER MAN PROBLEMET  
MED FUKT PÅ LOFTET

  Tett loftsbjelkelaget og ventiler 
bomiljøet, særlig våtrommene, 
for å redusere fukten i luften som 
strømmer til loftsrommet.

  Installer et permanent anlegg for 
behovsstyrt ventilasjon i loftsrom-
met. Dette skaper et egnet miljø 
for alle bygningsmaterialer, slik at 
man unngår mugg, råte og andre 
mikrobielle skader.

BolIGMIlJØ // attIc avFUKtnInG

FAKTA OM FUKTSKADER PÅ LOFTET
  Studier fra Chalmers utført i Västra Götaland har vist at 72 % av alle småhus med kaldloft har for 

høye fuktverdier og rikelig forekomst av muggsopp.

  En rekke studier fra blant annet Chalmers Tekniska Högskola og Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm har vist at fukt og mugg på loft er et stort problem som har vokst i løpet av de siste årene.

Styreenheten leser av sensorene og 
bruker en patentert beregningsalgoritme 
til å avgjøre hvor stort ventilasjonsbe-
hovet er.
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CORROVENTAS ULIKE PAKKER FOR VENTOVIND™
VentoVind™ finnes i ferdige pakker for de vanligste installasjonstypene,  
men systemet kan tilpasses og fungerer like godt på små loft som på  
store kaldloft på flere hundre kubikkmeter.

  Les mer om våre ulike pakker på side 72. 

VentoVind™ er et system for behovs-
styrt ventilasjon som sikrer at venti-
lasjon bare skjer når det er gunstig for 
loftsrommet

Tilluftssystemet sørger for å akti-
vere ventilasjonssystemet når det er 
behov for det, og etablerer samtidig 
et lufttrykk som blokkerer deler av 
fukttransporten opp til loftet.

Teknologien fungerer best når loftet 
er så tett som mulig. Målet er at all 
ventilasjon skal skje via ventilasjons-
systemet, som i basisutførelse består 
av en tilluftsvifte og et mekanisk eller 
motorstyrt avtrekksluftspjeld.  

Tilluftsviften tilføres strøm og tur-
tallsreguleres via en styreenhet som 
plasseres inne i loftsrommet. 

Til denne kobles det også sensorer 
som måler klimaet ute og på loftet.
Styreenheten leser av sensorene og 
bruker en patentert beregningsalgo-
ritme til å avgjøre om ventilasjonen 
skal være av eller på. På denne måten 
optimaliseres ventilasjonsgraden etter 
det aktuelle ventilasjonsbehovet, og 
energiforbruket holdes på et minimum. 
Ventilasjonssystemet er bare i drift 
når det er fuktmessig gunstig å venti-
lere med uteluft.

VENTOVIND™ PRO – SLIK VIRKER SYSTEMET

ÅRSAKER TIL AT DET OPPSTÅR 
PROBLEMER MED FUKT- OG  
MUGGSKADER PÅ LOFTET. 
A Tilleggsisolering av loftet innebærer 
at loftet blir kaldere, slik at fuktighet 
kondenserer lettere.

B Det kan også oppstå problemer hvis 
et loft ventileres for mye.

C Varm og fuktig luft fra innemiljøet 
kommer opp i det kalde loftsrommet 
via utettheter og kondenserer på det 
kaldere loftet.

D Bytte av varmekilde innebærer at 
man forandrer lufttrykket i hele huset. 
Et bytte til berg-/fjellvarme betyr at 
den tidligere varme skorsteinen blir 
kald, og korsteinseffekten uteblir.
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VENTOVIND™ PRO

BolIGMIlJØ // attIc avFUKtnInG

Corroventas VentoVind™ er et system som gir optimal 
ventilasjon med tanke på fukt, og dermed minimerer 
fuktrelaterte problemer som mugg og råte.

VentoVind™ er en metode for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon 
bare skjer når det er gunstig for loftsrommet. Tilluftssystemet sørger for å 
aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et 
lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet. 

NOEN FORDELER MED VENTOVIND™:
  VentoVind™ sørger for å ventilere loftet når det er behov for det. Systemet gjør 

at mengden ventilasjon blir akkurat passelig for loftets behov, samtidig som 
det sparer energi.

  VentoVind™ skaper et kontrollert klima med optimalisert ventilasjon uten 
tilførsel av energikrevende varme.

  Høy kvalitet på vifte og sensorer.
  Kontrollpanel for kontroll og styring med logg på USB-pinne.

CORROVENTAS ULIKE PAKKER FOR VENTOVIND™

TEKNISKE DATA

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Lydnivå (3 m) 36 dB (A)

Artikkelnummer PRO Villa 1002778

Artikkelnummer PRO Villa Large 1002779

Artikkelnummer PRO Special -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
Leveres komplett med 
styreenhet, 160-vifte og 
innvendige monterings- 
deler som passer til loft  
på opptil 100 m3.  
Leveres med Home-
Vision® trådløst kontroll-
panel for styring, regulering og  
overvåking av loftsinstallasjonen.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
For loftsrom på opptil 100-150 m3 komplett med 
styreenhet, 200-vifte og monteringsdeler. Leveres 
med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring, 
regulering og overvåking av lofts installasjonen.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
For store eller komplekse installasjoner kan VentoVind 
tilpasses og dimensjoneres etter behov. 

VENTOVIND™ PRO INNHOLD

Styreenhet VentoVind™ Pro 

Vifteenhet med 15 meter kabe

HomeVision® kontrollpanel

Vaier til opphenging av vifteenhet

Strømledning, 220 V, 3 meter

Veggplater, innvendig

Uteklimasensor med 15 meter kabel

Inneklimasensor med 15 meter kabel 

Nippel

Berøringsbeskyttelse

Opphengsfeste til styreenhet

Slangeklemmer

Festeskruer

Tilbakeslagsspjeld 160 mm

Slange SC-160 mm x 1.3 meter

Bruksanvisning

Drifts og vedlikeholdsanvisning

VENTOVIND™ PRO
A Tilluft   B Vifteenhet  C Styreenhet   D Luftstrøm   E Inneklimasensor

F Utluft   G HomeVision® kontrollpanel   H Uteklimasensor
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VENTOVIND™ PRO SPECIAL
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VentoVind™ PRO Special leveres komplett med styreenhet, vifte, spjeld og 
monteringsdeler tilpasset til ditt prosjekt, små som store. Leveres med 
HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring. VentoVind™ PRO Special er 
klargjort for tilkobling til boligens sentrale styre-/overvåkingssystem via 
Modbus RS485. Du får dermed full kontroll og kan overvåke og regulere 
systemet etter behov.

NOEN FORDELER MED VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Skreddersydde løsninger
  Trådløst kontrollpanel
  Modbus RS 485
  Motorstyrte spjeld

Behovsstyrt ventilasjon for flermannsboliger og større loft.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Tilluft   B Vifteenhet   
C Styreenhet   D Luftstrøm   
E Inneklimasensor   F Utluft    

G HomeVision® kontrollpanel   
H Uteklimasensor

TRYGT BOLIGMILJØ MED CORROVENTA
DET TRENGS ORDENTLIG KUNNSKAP OG ERFARING FOR AT  
INSTALLASJONEN SKAL BLI RIKTIG OG PASSE TIL AKKURAT DITT HUS. 
DERFOR SAMARBEIDER VI BARE MED FORHANDLERE SOM ER GODE  
PÅ Å LØSE PROBLEMER MED NETTOPP FUKT, LUKT OG RADON.

attIc avFUKtnInG // BolIGMIlJØ
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Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri.  
I inneluften er radon en stor helserisiko som årlig forårsaker et stort 
antall tilfeller av lungekreft i Sverige. Ifølge WHO er radon i inne-
miljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

FORSLAG TIL EFFEKTIVE  
TILTAK VED HØYE RADON-
VERDIER I HJEMMET.

For å sikre at man ikke har skadelige 
nivåer av radon i bomiljøet, må man i 
første omgang utføre en radonmåling. 
Viser målingen lave konsentrasjoner, 
har man sikret og dokumentert et 
trygt bomiljø uten høye radonnivåer 
i inneluften. Viser målingen derimot 
verdier over grenseverdien 200 Bq/m3,  
bør det utføres en radonutredning 
med påfølgende saneringstiltak med 
riktige metoder og materialer.

LANG ERFARING
Corroventa har erfaring med over  
19 000 radonmålinger, og vi har levert 
utstyr til over 3000 prosjekter for  
sanering av radon. Vi har mye kunn-
skap og erfaring som vi benytter når vi 
prosjekterer effektive løsninger med 
en god totaløkonomi for kundene våre.

1
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 SLIK FUNGERER RADONSANERING MED CORROVENTAS PRODUKTER. 
Radon trenger opp i bomiljøet gjennom utettheter i huset (A). Som 
tiltak installeres det et radonsug (B) og et rørsystem (C) for å lage et 
undertrykk under platen. Den radonholdige luften passerer radonsuget og 
evakueres ut til omgivelsene (D), der den blandes med vanlig, frisk luft.

CORROVENTA HAR ERFARING MED OVER 19 000 RADONMÅLINGER, OG VI 
HAR LEVERT UTSTYR TIL OVER 3000 PROSJEKTER FOR SANERING AV RADON. 
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.
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PRODUKTER FOR RADON- 
SANERING I BOLIGMILJØ 

 Radonsug RS 100 er utviklet 
for radonsanering av hus med 
plate på mark eller kjeller/
souterreng som ligger på mark 
der det er vanskelig å få luft 
gjennom materialet. Siden 
RS 100 er så kraftig, kan den 
kobles sammen med lange 
rør og er derfor veldig enkel å 
plassere.

 Radonsug RS 400 er utviklet for radonsanering av hus med 
plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på porøse 
underlag. I motsetning til tradisjonelle radonsug er vifte-
motoren i en RS400 av typen EC-vifte som gjør radonsuget 
svært energieffektivt.

 Krypgrunnsavfukter CTR 300TT2 er spesialkonstruert for 
bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, 
driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår patenterte 
spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så 
passer CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering.

Les mer om  
produkter for  
boligmiljø på  
corroventa.no
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RADONSUG RS 100
Radonsug RS 100 er en svært kraftig turbin med en luft-
mengde på 80 m3/t og et statisk trykk på 20 000 Pa.

RS 100 er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller kjeller/
souterreng som ligger på mark der det er vanskelig å få luft gjennom materialet. 
Siden RS 100 er så kraftig, kan den kobles sammen med lange rør og er derfor 
veldig enkel å plassere.

NOEN FORDELER MED RADONSUG RS 100:
  Svært kraftig og effektiv mot radon i bakken.
  Passer til større flermannsboliger med kompakte markforhold.
  Kan kobles sammen med opptil 50 m rør på trykksiden og  

    opptil 200 m rør på sugesiden.

Luftmengde 80 m3/h

Trykk 20000 Pa

Lydnivå 45 dB(A)

Tilkoblingseffekt 370 W

Normalt forbruk 200-250 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 22 kg

Størrelse (L x B x H) 520x350x410 mm

Artikkelnummer 9920900

TEKNISKE DATA TILBEHØR

Monteringssett RS100 ................................................ sid. 85 

Slange Ø51 mm .............................................................sid. 87 

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

MONTERINGSSETT RS 100

Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi 
har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. 
Våre radonsug er utviklet for radonsanering av bebodde rom 
i hus med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. 
Effektiv, energibesparende og stille radonsanering uansett om 
huset ligger på kompakt eller porøst underlag.

Komplett monteringssett for montering og opphenging av 
radonsug RS100 på vegg alternativt tak.
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RADONSUG RS 400
Radonsug RS 400 sanerer bort radon svært effektivt med en 
trinnløst regulerbar frittblåsende luftmengde på 50-370 m3/t. 
Den er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller 
kjeller/souterreng som ligger på porøse underlag.

I motsetning til tradisjonelle radonsug er viftemotoren i en RS400 av typen 
EC-vifte som gjør radonsuget svært energieffektivt. RS 400 er også egnet til å 
undertrykksventilere lektede gulv, siden den er stillegående, energieffektiv og 
har trinnløs turtallsregulering.

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400
  Svært kraftig og effektiv mot radon i bakken.
  Passer til eneboliger eller mindre eiendommer med porøse markforhold.
  Kan kobles sammen med opptil 6 m rør på trykksiden og opptil 30 m  

     rør på sugesiden.
  Undertrykk under plasting: opptil 40 m dreneringsslange på sugesiden  

     og 6 m rør på trykksiden.
  Ekstremt stillegående.
  Utrustad med energieffektiv EC-Vifte.

Radonsug RS 400 har en gjennomtenkt design med en luke 
for service. Den er ekstremt stillegående, energieffektiv og 
har trinnløs turtallsregulering.

Frittblåsende luftmengde 50-370 m3/h

Tilgjengelig trykk 20-500 Pa

Tilkoblingseffekt 105 W

Normalt forbruk 10-25 W

Tilkobling 230 V / 50 Hz

Vekt 22 kg

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

Artikkelnummer 9920960

TEKNISKE DATA TILBEHØR

Monteringssett RS400 ............................................... sid. 85 

Filterbox .........................................................................sid. 53

Flexibel Lyddemper Ø100 ............................................ sid. 86

Dekkbrikke (10 stk.) ...................................................... sid. 90

Utskiftingsfilter filterbox (20956) ............................. sid. 88

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

GJENNOMTENKT DESIGN

Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi 
har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. 
Våre radonsug er utviklet for radonsanering av bebodde rom 
i hus med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. 
Effektiv, energibesparende og stille radonsanering uansett om 
huset ligger på kompakt eller porøst underlag.
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KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 300TT2
Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner,  
med en tørrluftsmengde på opptil 300 m3/t. CTR 300TT2  
har et av markedets laveste energiforbruk.

STYRESYSTEM

CTR 300TT2 er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye 
krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår 
patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer 
CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering. CTR 300TT2 har vært en del av 
sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter.

NOEN FORDELER MED CTR 300TT:
  Styres og overvåkes med HomeVision®. 
  Kan brukes i grunner på opptil 200 m3.

  Effektiv til fukt-, lukt- og radonsanering.
  Har høy kvalitet og lang levetid.
  Er energieffektiv og gir lave driftskostnader.

ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en 
kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering 
og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via 
en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et 
trådløst kontrollpanel i boligrommet.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde 200-300 m3/h

Våtluftsmengde 45-130 m3/h

Tilkobling 230 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt 1 015 W

Faktisk forbruk  ca 850 W

Luftmengde inlet Ø 160 mm

Våtluft Ø 75 mm

Tørrluft 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Lydnivå (3m) ca 56 dB

Vekt 16 kg

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

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF 21 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF 14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF 12 l/døgn 

Artikkelnummer 9902900

Monteringssett TT Multi ................ sid. 85

Utskiftingsfilter (20184) ................sid. 89

Dyser  ................................................sid. 90

TILBEHØR

HomeVision® Lite/Pro .....................sid. 79

KOMBINERES MED

CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 
over 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. 
Corroventa har utviklet komplette monteringssett for 
enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene 
inneholder samtlige komponenter som trengs.
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TRYGT BOLIGMILJØ MED CORROVENTA
CORROVENTA HAR ERFARING MED OVER 19 000 RADONMÅLINGER, OG VI 
HAR LEVERT UTSTYR TIL OVER 3000 PROSJEKTER FOR SANERING AV RADON. 
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.
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 CORROVENTA

STYRESYSTEM
Styring, regulering og overvåking 
for alle typer tørkearbeid, både 
vannskadesaneringer og faste 
installasjoner.
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SUPERVISION®
Styresystemet SuperVision® for Corroventas ES-maskiner 
er en banebrytende løsning for tørkeresultatet, miljøet og 
totaløkonomien. Med SuperVision® styres og overvåkes 
tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil. 

FJERNSTYRT OVERVÅKNING 

GJENNOMTENKT DESIGN

INNHOLD GRUNNPAKKE

Abonnement (24 eller 36 måneder)  1 stk.

Gateway  1 stk.

Sensornoder  2 stk.

RHT-sensorer  4 stk.

Transporteske  1 stk.

Målerør  1 pk.

Tetningsmasse  1 pk.

Systemkabel ES 0,5 m  1 stk.

Artikkelnummer  9911104

SuperVision® samler inn data fra tørkeprosessen gjennom 
en GSM-gateway, som drives av avfukteren. SuperVision® 
kan brukes sammen med valgfritt produkt fra Corroventas 
ES-serie. Hvert SuperVision®-oppsett kan styre en celle med 
opptil 8 maskiner.

SuperVision® er et gjennomtenkt og brukervennlig system 
som gjør det mulig å overvåke, måle og styre tørkeprosessen 
fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett.

SuperVision® er et fjernstyrings- og fjernmålingssystem som kompletterer 
ES-seriens avfuktere og turbiner ved å gjøre dem og dataene deres tilgjengelige 
via Internett. Hvert SuperVision®-system kan overvåke opptil åtte ES-maskiner 
og gir brukeren muligheten til å styre og kontrollere tørkingen raskt og enkelt uten 
behov for å dra til arbeidsplassen hver gang. Alle innsamlede data lagres på en 
server der brukeren også kan gi forklarende navn til de forskjellige målepunktene, 
alt for at analysen skal være så enkel som mulig.

Systemet tilbyr også verktøy for å generere diagrammer på en enkel måte, 
enten for å analysere prosessen eller for å inkludere dem i prosjektrapporten som 
systemet bidrar til å skape. Brukeren kan også, om ønskelig, gi kunden tilgang til 
systemet slik at vedkommende selv kan følge utviklingen i tørkearbeidet.

Systemet består av en gateway som kobles til maskinene, og to trådløse 
sensornoder, hver og én med evnen til å bære to temperatur- og RF-givere og en 
fuktkvotegiver. For maksimal dekning og sikkerhet kan sensornodene videresende 
hverandres meldinger til gateway, såkalt MESH-teknologi. En gateway kan kom-
munisere med opptil ti sensornoder hvis man vil bygge ut systemet ytterligere.

For størst mulig fleksibilitet bruker systemet mobiltelefonnettet til å samle inn 
data. Installasjon av systemet krever ingen forberedelser og heller ikke tilgang til 
Internett. All informasjon som brukeren trenger, får man fra maskinenes displayer 
og SuperVision®-enhetenes lysindikasjoner.

KAN KOMBINERES MED

A2 ES .................................................sid. 22

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

A4 ES X............................................. sid. 24

K3 ES HP .......................................... sid. 34

K5 ES HP PX ..................................... sid. 35

T2 ES ................................................. sid. 42

T4 ES ................................................ sid. 43

WS4 ES ............................................ sid. 50
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HOMEVISION®
Styresystemet HomeVision® brukes til kontroll, overvåking  
og oppfølging av fastinstallerte avfuktere samt VentoVind™, 
behovsstyrt ventilasjon for kaldloft. I hus og bygninger med 
behov for både krypgrunnsavfukting og ventilasjon av kaldloft, 
løser ett og samme trådløse HomeVision® Pro-kontrollpanel 
hele behovet for styring og kontroll.

HOMEVISION® LITE

HOMEVISION® PRO

TEKNISKE DATA

% RF børverdi Pro / Lite

Δ % RF hysterese øvre Pro / Lite

Δ % RF hysterese nedre Pro / Lite

Δ % RH alarmnivå Pro / Lite

Kontinuerlig viftedrift eller vifte bare ved avfukting Pro

Styring via muggindeks Pro

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger Lite / Pro

CSV-loggfil på USB-minne Pro

Visning av aktuell RF Lite / Pro

Visning av aktuell temperatur Lite / Pro

Visning viftestatus På eller Av Pro

Visning avfukting På eller Av Pro / Lite

Visning radiosignalnivå Pro / Lite

Grafisk presentasjon middelverdi % RF  
siste 12 måneder Pro

Grafisk presentasjon driftstid siste 12 måneder Pro

Grafisk presentasjon middelverdi temperatur  
siste 12 måneder  Pro

Feilmeldinger Lite / Pro

Artikkelnummer Pro 9910360

Artikkelnummer Lite 9910370

Kontrollpanelet i Lite-versjonen viser blant annet 
gjeldende temperatur og luftfuktighet i krypgrunnen ved 
hjelp av verdier hentet fra hygrostatdelen. Det viser også 
driftsstatus og tillater brukeren å endre innstillinger.

Pro-versjonen har all basisfunksjonalitet fra Lite og i tillegg 
mulighet til å styre avfukteren mot muggindeksen, mulighet 
til å analysere driften via loggfil og muligheten til å styre 
flere maskiner fra ett og samme kontrollpanel.

KOMBINERES MED

Takket være det trådløse HomeVision® Pro-kontrollpanelet som plasseres i 
boligen, har brukerne alltid tilgang til gjeldende klima og driftsstatus og kan, 
om nødvendig, enkelt endre innstillinger i systemet. Innebygde alarmfunksjoner 
varsler brukeren om eventuelle driftsforstyrrelser, og systemet påminner også 
om den årlige servicen, alt for å sikre at funksjonen opprettholdes og skader på 
eiendommen unngås.

Systemet er fleksibelt, og innstillingene kan tilpasses behovet. Avfukting kan 
styres mot en fast relativ fuktighet, eventuelt mot muggindeksen, noe som for 
visse installasjoner og forhold ytterligere kan senke energiforbruket.

Den behovsstyrte ventilasjonen kan brukes med både vanlige AC-vifter og 
med EC-vifter. I kontrollpanelet presenteres også driftsstatistikk, f.eks. middel-
temperatur og gjennomsnittlig relativ luftfuktighet for de siste tolv månedene. 
For enda mer detaljert oppfølging av driften blir det opprettet en loggfil med 
klimadata og tidspunktene når innstillinger har blitt endret. Loggfilen legges 
på et USB-minne som er montert i kontrollpanelet, og dermed kan den enkelt 
overføres til en datamaskin for analyse.

Kontrollpanelet kan kobles til opptil åtte kontrollenheter for samlet styring og 
kontroll av større installasjoner der flere avfuktere kreves, eller installasjoner som 
krever både avfuktere til for eksempel krypgrunnen og behovsstyrt ventilasjon  
for kaldloftet. Kontrollenhetene finnes i ulike utførelser, til fast installerte  
adsorpsjonsavfuktere og til behovsstyrt ventilasjon, VentoVind™.

HomeVision®-kontrollpanelet finnes i tillegg til Pro også i en Lite-utførelse 
som er beregnet på styring av kun én adsorpsjonsavfukter."

CTR 300TT2 ..................................... sid. 62

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

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

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



80 www.corroventa.no

StYreSYSteM

HYGROSTAT HR1-5 / HMH1-10
Hygrostater som passer til Corroventas avfuktere* for skade-
tørking. Brukes ved avfukting der forholdene vurderes som 
sensitive eller særskilt kritiske. Den utprøvde konstruksjonen 
med få bevegelige deler gir god driftssikkerhet og nøyaktighet.

* Til ES-serien kreves en adapterkabel.

TEKNISKE DATA

Hygrostat HR1-5

Tilkoblingskabel 5 m

Børverdiinnstilling 10-90% RH

Beskyttelsesklasse IP21

Størrelse (L x B x H) 83 x 136 x 37 mm

Artikkelnummer 9901100

 

Hygrostat HMH1-10

Tilkoblingskabel 10 m

Børverdiinnstilling 10-100% RH

Beskyttelsesklasse IP54

Størrelse (L x B x H) 318 x 104 x 75 mm

Artikkelnummer 9901150

KONTROLLPANEL
Styresystem benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting 
i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av kryp-
grunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til 
avfukteren i grunnen og et kontrollpanel i boligrommet.

KOMBINERES MED

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

SLIK FUNGERER DET

TEKNISKE DATA

Artikkelnummer 9910200

Krypgrunnsavfukteren styres med en hygrostat som 
plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted i kryp-
grunnen. For ekstra overvåking plasseres et kontrollpanel 
(indikeringsboks) i boligrommet, der indikeringslamper 
f.eks. viser om den relative fuktigheten i krypgrunnen 
er OK eller høy, om anlegget fungerer, eller om det har 
oppstått en driftsforstyrrelse.
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TEKNISKA DATA

Systemkabel 0,5 m

Artikkelnummer 1002749

 

Systemkabel 5 m 

Artikkelnummer 1002748

SYSTEMKABEL ES O,5 / 5M
Systemkabel som brukes til Corroventas  
styresystem SuperVision®.

EXTERN RHT-SENSOR
En sensor som måler både relativ fuktighet og temperatur. 

5 m kabel.
TEKNISKA DATA

Artikkelnummer 1002817
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CORROVENTA

SLANGESYSTEM
& TILBEHØR  
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SLANGESYSTEM C16

SLANGESYSTEM C25

Fleksibelt og brukervennlig ved trykk- eller sugetørking. 
Montering av slangesystem C16 skjer med 10 uttak som 
gir rask, enkel og tett installasjon.

Fleksibelt og brukervennlig ved trykk- eller sugetørking. 
Slangene utstyres med rørbøy eller T-kobling som trykkes 
ned i forhåndsborede hull. Gummistuss slutter tett mellom 
hull og nedstikk. Montering av slangesystem skjer med 
koblinger som gir rask, enkel og tett installasjon.

INNHOLD

INNHOLD

Artikkelnummer: 1002770

Artikkelnummer: 1003706

TILBEHØR

Slangesystemet C16 leveres i en praktisk koffert som  
inneholder følgende komponenter:

Fordelingsboks 10x16 ...................................................... 1 stk.

Skjøtekobling vinkel ø16 ...............................................10 stk.

T-kobling ø16 ................................................................... 2 stk.

Nedstikksslange ............................................................12 stk.

Slange 50 m ..................................................................... 1 stk.

Slangesystemet C25 leveres i en praktisk koffert som i 
nneholder følgende komponenter:

Fordelingsboks 6x25 ....................................................... 1 stk.

Skjøtekobling vinkel ø25 ............................................... 6 stk.

T-kobling.......................................................................... 2 stk.

Dyser ...............................................................................12 stk.

Slange inkl. kobling 4 m ................................................ 6 stk.

Slangeadapter (9910750) .............................................sid. 87
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MONTERINGSSETT RS 400
Komplett monteringssett for montering 
og opphenging av radonsug RS400. 

MONTERINGSSETT RS 100
omplett monteringssett for montering og  
opphenging av radonsug RS100 på vegg  
alternativt tak.

Pakket i kartong med veggplate for rørgjennomføring 
samt slange og slangeklemmer.

Artikkelnummer: 9920975

Pakket i kartong med veggplate for rørgjennomføring, 
lyddemper og slangeklemmer.  

Artikkelnummer: 9910850

MONTERINGSSETT FOR RADONSUG

MONTERINGSSETT TT MULTI
Komplett monteringssett for montering 
og opphenging av krypgrunnsavfukterne 
STD-TT og 300TT2. 

Pakket i kartong med rørgjennomføring, lyddemperslange 
og hulltakingsmal for konsollmontering.

Artikkelnummer: 9910590

MONONTERINGSSETT 500TT UNIVERSAL
Komplett monteringssett for montering og  
opphenging av krypgrunnsavfukter 500TT.

Pakket i eske med rørgjennomføring,  lyddemperslange 
og hulltakingsmal for konsollmontering.

Artikkelnummer: 9910575

MONTERINGSSETT FOR KRYPGRUNN
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LYDDEMPERSLANGE Ø80
Fleksibel lyddemper som monteres når 
man vil unngå eventuelle blåselyder. 

LYDDEMPERSLANGE Ø100
Fleksibel lyddemper som monteres når man  
vil unngå eventuelle blåselyder.  

Maksimal lengde 1,2 m.

Artikkelnummer: 9910405

Maksimal lengde 1,2 m.

Artikkelnummer: 9920907

LYDDEMPERSLANGE Ø160
Fleksibel lyddemper som monteres når man  
vil unngå eventuelle blåselyder.  

Maksimal lengde 0,6 m. 

Artikkelnummer: 9910136

LYDDEMPER SILENCER
Effektiv lyddemping. Svært god demping av 
blåselyd ved trykk- eller sugetørking med turbin 
eller kombimaskiner.

Lyddemperen er tett og fungerer også til radonsug RS100. 
Tilkoblingsdiameter Ø 50 mm. 

Artikkelnummer: 9920901

LYDDEMPER
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SLANGE Ø51 MM 
Slange Ø 51 mm for overkobling 
av stusser. Lengde 350 mm.

SLANGE Ø82 mm
Slange Ø 82 mm for midlertidig 
våt- og tørrluftsdistribusjon.

SLANGE Ø102 mm
Slange Ø 102 mm for midlertidig 
våt- og tørrluftsdistribusjon.

SLANGE Ø51 MM
Slange Ø 51 mm for distribusjon 
av luft og væske. 

SLANGE Ø80 mm
Slange Ø 80 mm for distribusjon 
av luft og væske.

Artikkelnummer: 9921123

Svært lett og smidig køkkenvifteslange. 
Leveres i komprimert forpakning.  
Lengde 6 meter.

Artikkelnummer: 9910145

Svært lett og smidig køkkenvifteslange. 
Leveres i komprimert forpakning.  
Lengde 6 meter. 

Artikkelnummer: 9910141

Svært lett og fleksibel med glatt inn-
side. Slangen har liten bøyingsradius. 
Egnet for bruk til trykk- og sugetørking.

Artikkelnummer: 9910721

Egnet for bruk ved installasjoner for 
radonsanering.

Artikkelnummer: 9910087

SLANGE

SLANGEADAPTER C16
Gjør det mulig å koble slange-
systemet C16 direkte til maskin. 

Slangesystemet C16 er utviklet for å kobles 
til fordelingsboks i slangesystemet C25.
Adapteren fungerer på samtlige maskiner.
Maskiner med instrumentet Corromatic 
skal kjøres i grønt arbeidsområde.

Artikkelnummer: 9910750
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GROVFILTERRAMME  
Grovfilterramme for fleksifilter 
HEPA H13.

FINFILTER INLINE
Utskiftingsfilter for Corrofilter 
Inline (grå) og 3-trinns filter-
system.

UTSKIFTINGSFILTER 1000926
Utskiftingsfilter for Krypgrunns-
avfukter CTR STD-TT.

UTSKIFTINGSFILTER  
FILTERBOKS
Utskiftingsfilter for Corroventa 
filterboks.

FILTERKASETT H13
Utskiftingsfilterkassett for 
fleksifilter HEPA H13. 

FINFILTER H
Utskiftingsfilter til  
Corrofilter Inline H13 (rød).

Artikkelnummer: 9920858

Artikkelnummer: 9910603 Størrelse: 250 x 265 mm

Artikkelnummer: 1000926Artikkelnummer: 9920956

H13-klassifisert, utskillingsgrad overstiger 
99,95 % opptil 1080 m3/h. Kullfilter for 
reduksjon av dårlig lukt.

Artikkelnummer: 9920853 Artikkelnummer: 9910610

UTSKIFTINGSDELER
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UTSKIFTINGSFILTER 00921
Utskiftingsfilter for Radonsug 
RS 100, Turbin CTR T100XT & 
Turbin CTR T150XT.

UTSKIFTINGSFILTER 21406
Utskiftingsfilter for  
Kombimaskin CTR K50XT.

UTSKIFTINGSFILTER 21044
Utskiftingsfilter for Adsorpsjons-
avfukter LKV1000XT.

UTSKIFTINGSFILTER 00208
Utskiftingsfilter for Adsorpsjons- 
avfukter CTR 500XT. 

UTSKIFTINGSFILTER 20184
Utskiftingsfilter for Adsorpsjons-
avfukter, Krypgrunnsavfukter  
og Kombimaskiner.

UTSKIFTINGSFILTER 00954
Utskiftingsfilter for Turbin  
CTR T200S.

Størrelse: 115 x 145 mm

Artikkelnummer: 9900921

Størrelse: 130 x 200 mm

Artikkelnummer: 9921406

Størrelse: 280x280

Artikkelnummer: 9921044

Størrelse 170 x 310 mm

Artikkelnummer: 9900208

Utskiftingsfilter for Adsorpsjonsavfukter  
CTR 150XT, CTR 300XT & CTR LKV1000XT,  
Krypgrunnsavfukter CTR 300TT2, Kombi- 
maskin CTR K100XT & CTR K150XT

Artikkelnummer: 9920184

Størrelse: 230 x 400 mm

Artikkelnummer: 9900954

UTSKIFTINGSDELER
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DYSER
For å få en optimal installasjon 
med jevn fordeling av tørrluft i 
slange og spirosystem.

Artikkelnummer: 9910440

MONTERINGSDETALJER

Artikkelnummer: 1002720 Artikkelnummer: 1001238 Artikkelnummer: 6000371

UTSKIFTINGSDELER
UTSKIFTINGSFILTER 1002720 
Utskiftingsfilter som passer til 
adsorpsjonsavfukterne A2 ES, 
A4 ES og A4 ES X.

UTSKIFTINGSFILTER 1001238
Utskiftingsfilter som passer til 
turbinene T2, T2 ES og T4 ES.

UTSKIFTINGSFILTER 6000371
Utskiftingsfilter som passer til 
turbinene T2, T2 ES og T4 ES.

MONTERINGSPLATE
Monteringsplate for opphenging  
av krypgrunnsavfukter og  
radonsug. 

Artikkelnummer: 9920911

SPENNBÅND
Spennbånd brukes sammen 
med monteringsplate for 
opphenging av krypgrunns- 
avfukter og radonsug.

Artikkelnummer: 9920912



91www.corroventa.no

SMARTE DETALJER #4
LEDNINGEN VIKLES RUNDT HÅNDTAKET  
OG FESTES MED MAGNETEN MOT METALLET.
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MED SOLID KUNNSKAP BLIR SELV  
STORE KATASTROFER LITT MINDRE

I mer enn 30 år har vi samlet oss kunnskap og erfaring. Vi har håndtert alt fra økt  
fuktinnhold i loftsrom til hele områder som har blitt oversvømt av elver. Med respekt, stahet og 

fantasi har vi utarbeidet løsninger og produkter som med maksimal effektivitet løser problemene.  
Kunnskapen vi har tilegnet oss, har vi integrert i produktene våre og delt med våre representanter.



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 på  
corroventa.no

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 energi besparende. 
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


