
AVFUKTER A1
SKADETØRKING I 
STØRRELSE MINI
ADSORPSJONSAVFUKTER 
TIL DE SMÅ TØRKEJOBBENE



EFFEKTIV AVFUKTER I  
ET MINIMALT FORMAT

HØY KAPASITET 
I DET MINSTE 
FORMATET

A1 er Corroventas aller minste skadetørkemaskin av typen adsorpsjon.  
Den er utstyrt med en flerhastighetsvifte for å distribuere tørrluften  
optimalt. Avfukteren er også utstyrt med stikkontakt for hygrostat 
og MID-godkjent kWh-måler for energieffektiv bruk.

SKADETØRKEMASKIN  
TIL DE MINDRE JOBBENE
A1 er, i likhet med alle Corroventas 
maskiner, en robust avfukter som 
tåler tøffe miljøer. Den er kompakt 
og med lav vekt som gjør den enkel å 
transportere og håndtere. A1 må være 
liten i størrelsen, men har likevel en 
tørrluftsmengde på opptil 140 m3/t 
og en avfuktingskapasitet på 9 
liter/døgn. Tørrluften ledes ut via en 
100 mm stuss.

SMARTE DETALJER FOR  
ENKEL OG EFFEKTIV BRUK
A1 er utstyrt med en kraftig og 
energibesparende EC-vifte som 
er ekstremt stillegående. Viftens 

høye luftgjennomstrømning gir en 
imponerende trykkøkning, som er 
bra for ulike typer installasjoner. Man 
kan med fordel begrense det skadde 
området ved hjelp av innplasting og 
dermed påskynde tørkeprosessen. 

Maskinen er utstyrt med uttak 
for ekstern hygrostat for å kunne 
styre driften etter behov. A1 er som 
Corroventas øvrige analoge avfuk-
tere utstyrt med en MID-godkjent 
kWh-måler for enkelt å kunne angi 
det faktiske energiforbruket. 

Skulderrem kan bestilles som tilbehør 
for å forenkle transporten. 

Ved å henge avfukteren i skulderremmen 
transporterer du enkelt maskinen mellom 
tørkejobber.

Innsatsen er konstruert med alt elektrisk 
i lokket, som gjør maskinen veldig enkel 
å rengjøre og vedlikeholde.

Avfukterens kompakte størrelse gjør 
den enkel å plassere på trange steder, 
f.eks. under kjøkkenbenken.

EKSTREMT 
STILLE DRIFT

LAV VEKT OG KOMPAKT 
KONSTRUKSJON FOR 
ENKEL TRANSPORT

Den lille og kraftige avfukteren  
fungerer utmerket å bruke ved  
innplasting for å optimalisere  
tørkeprosessen og spare energi.



TEKNISKE DATA  
A1 ADSORPSJONSAVFUKTER

+ +

++

++

Utskiftingsfilter.................................1004493
Skulderrem, svart, 2 m......................1004503
Hygrostat HR1-5.................................9901100
Hurtigklemmer for våt luft, 50 mm...9900795
Hurtigklemmer for tørr luft, 100 mm..9900799

TEKNISKE DATA TILBEHØR

Produktnavn A1

Kapasitet 20 °C, 60 % RF, l/døgn 9/61)

Tørrluftsmengde, m3/t 140/1001)

Tørrluftsfordeling, mm 1x ø100

Våtluftsutløp, mm ø50

Prosessluftstuss, mm ø125

Lydnivå dB(A) ca. 48/421) 2)

Tilkobling 230 VAC/50 Hz

Nominell effekt, W 600

Faktisk forbruk 20°C / 60% RH 550/4001)

Vekt, kg 8,5

Størrelse (L x B x H) inkl. stusser, mm 310 x 253 x 287

Artikkelnummer 1003969

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

MID-GODKJENT 
ENERGIMÅLER

UTTAK  
for ekstern 
hygrostat

50 MM STUSS
For å evakuere våtluften  
på en optimal måte.

LEDNINGEN VIKLES  
rundt håndtaket og festes 
med magneten.

GRIPEVENNLIG HÅNDTAK  
for enkel transport.

FESTER  
for mulighet til å henge på 
en skulderrem og enkelt 
kunne bære maskinen.

GUMMIFØTTER  
som beskytter sensitive 
underlag.

100 MM TØRRLUFT-
STUSS

EC-VIFTE  
som er ekstra kraftig,  
stillegående og energi-
besparende for effektiv 
fordeling av tørrluften.

125 MM PROSESSLUFT-
STUSS MED FILTER  
som effektivt leder  
prosessluften.



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

www.corroventa.no

CORROVENTA AVFUKTNING AS   
Tvetenveien 152, 0671 Oslo

Tel +47 97484015 • www.corroventa.no

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP? 
Besøk oss på www.corroventa.no eller ring og snakk med en ekspert. Vi har kunnskapen  

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


