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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.
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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.
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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
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