
AVFUKTER A15
TIL DE STORE 
OPPDRAGENE
SVENSKPRODUSERT 
ADSORPSJONSAVFUKTER 
MED KRAFTIG YTELSE



KRAFTIG AVFUKTER 
MED UNIKE FORDELER

Den innovative avfukteren A15 er perfekt når man vil ha kraftig og stille 
avfukting med minimalt energiforbruk. Den kan brukes til byggavfukting, 
tørrluftslager, industrier eller andre faste avfuktingsinstallasjoner. A15 har 
en smart og robust konstruksjon som gir den lang levetid i tøffe miljøer. 

STOR YTELSE I KOMPAKT FORMAT
Med sin smarte design kan A15 by på stor 
avfuktingskapasitet i forhold til størrelsen.  
Det gir deg økt fleksibilitet når det gjelder 
plassering av installasjon, og det blir enkelt å 
transportere avfukteren. For eksempel er den 
bygd for at den enkelt skal kunne transporteres 
gjennom døråpninger. For lagerhold kan 
A15-avfukteren få plass på en europall, noe 
som gir en effektiv logistikk og håndtering. 

CORROVENTAS LØFTE – BRUKEREN  
I FOKUS
På Corroventa jobber vi alltid for å utvikle 
produkter som er brukervennlige og enkle å 
utføre service og vedlikehold på. A15 har en 
unik funksjon med uttrekkbar servicekassett 
som gjør det enkelt å komme til avfukterens 
ulike komponenter for vedlikehold. Løsningen 
sparer brukeren for både tid og vanskeligheter. 
Avfukterens filter kan dessuten byttes raskt og 
enkelt gjennom egne luker. Man slipper å koble 
fra kanaler eller demontere serviceluker. 

A15 er en kraftig adsorpsjonsavfukter med to 
separerte luftstrømmer i avfuktingsprosessen. 
Dette åpner for å skape ulike trykkforhold i 
det avfuktede rommet for å oppnå best mulig 
ytelse og oppfylle krav til f.eks. undertrykk, 
nulltrykk eller overtrykk. 
 
To stillegående, kraftige og energibesparende 
EC-vifter gir en imponerende trykkapasitet i 
ulike typer installasjoner. En annen fordel med 
EC-viftene er at det forenkler installasjonen, 

siden man slipper å ta hensyn til faserekkefølge i 
strømforsyningen. Avfukterens marte PTC- 
varmer regulerer varmeeffekten automatisk og 
reduserer dermed risikoen for overoppheting.   

A15 har et bredt arbeidsområde og passer 
utmerket til avfukting ved større vannskader 
eller byggavfukting. Den passer også utmerket 
i faste avfuktingsinstallasjoner for å kontrollere 
fuktighetsklimaet i f.eks. lager, bod eller større 
vannverk. 

SPAR TID, PENGER OG MILJØ MED  
ES-FUNKSJONENE
A15 er utstyrt med ES-funksjonalitet, som 
gjør at avfuktingen enkelt kan optimaliseres 
for hver installasjon. A15 er også kompatibel 
med Corroventas SuperVision® 2.0 som brukes 
til å styre, måle og overvåke avfuktingen på 
avstand fra datamaskin, nettbrett eller mobil. 
Dette gir en overlegen kontroll og unike mulig-
heter for å optimalisere avfuktingen for hvert 
enkelt prosjekt. 

NY DESIGN – NÅ I RUSTFRITT
Corroventas maskiner kjennetegnes av den 
røde fargen, men nå kommer vi ut med vår 
første avfukter i rustfritt stål. Lanseringen av 
A15 er et første skritt i Corroventas visjon om å 
utvide sortimentet for faste avfuktings- 
installasjoner. Selv om A15 ikke er rød, så er den 
i likhet med alle andre maskiner fra Corroventa 
bygd med ypperste kvalitet i Bankeryd for å gi 
lang levetid og best mulig ytelse!

A15 FÅR PLASS PÅ EN 
EUROPALL FOR Å  
FORENKLE TRANSPORT 
MELLOM OPPDRAGENE.

MULIGHET FOR Å  
KOBLE TIL 
SUPERVISION 2.0

Luken holdes stengt med to kompresjonslåser 
og kan åpnes uten behov for verktøy. Det gir en 
rask og enkel tilgang til rotor og komponenter.

ENKELT Å  
UTFØRE SERVICE 
OG VEDLIKEHOLD

Avfukterens filter kan byttes raskt og enkelt 
gjennom separate luker. Man slipper å koble fra 
kanaler eller demontere serviceluker. 

*ES står for Energy Saving. Alle maskiner i 
ES-serien kan samarbeide med hverandre via 
SuperVision 2.0®, og man oppnår dermed en 
optimal tørkeeffekt.



TEKNISKE DATA  
A15 ADSORPSJONSAVFUKTER

Produktnavn A15

Kapasitet 20 °C, 60 % RF, l/døgn 190

Tørrluftgjennomstrømning, m3/t 1500

Våtluftgjennomstrømning, m3/t 475

Varmeeffekt, kW 9,3

Tilkoblingseffekt, kW 10

Prosessluftsstuss, mm Ø 250

Tørrluftsstuss, mm Ø 250

Våtluftsstuss, mm Ø 160

Regenereringsstuss, mm Ø 160

Avsikring 3x230/400V 50 Hz (A) 16

Vekt, kg 162

Størrelse (L x B x H), mm ekskl. stusser 1000 x 670 x 988

Artikkelnummer 1004690

TEKNISKE DATA

SERVICEPOSISJON MED 
ÅPEN LUKE OG UTTRUKKET 
KASSETT forenkler tilgangen 
til rotor og komponenter for 
enklere rengjøring og kortere 
servicetid.

FLEKSIBEL INSTALLASJON
A15 er en firehullsmaskin med separat 
luftgjennomstrømning for regenerering 
og purge-sone. Den separate luft-
strømmen gjør det mulig å skape ulike 
trykkforhold som kontrollerer luftens 
bevegelser i rom som er tilknyttet 
avfukteren. Purge-sonen reduserer 
energiforbruket.

ELEKTRONIKKEN er godt 
beskyttet i elektronikkskapet 
med et lett overtrykk skapt 
av filtrert tørrluft. Slik unngår 
man at fuktighet og støv blir 
sugd inn i elektronikken, for 
økt levetid og driftssikkerhet.

A15 er kompatibel med Corroventas styresystem 
SuperVision® 2.0. 

TAKLER TØFF HÅNDTERING
Godt beskyttede komponenter 
og betjening reduserer behov 
for reparasjoner. 

FÅR PLASS PÅ EN EUROPALL 
for enkel transport.

PASSERER GJENNOM  
800 MM STANDARD-

DØRÅPNING

250 MM STUSS 
På prosess- og tørrluft 
for tilkobling til kanal 

eller frittblåsende.

FILTERVAKT som 
varsler når filteret 

må byttes ut.

3-FAS 16A INNTAK 
kobles enkelt med 

standardkabel.

ROTORVAKT  
som varsler hvis 
rotoren stopper.

SVÆRT EFFEKTIVE  
EC-VIFTER som er ekstra 
kraftfulle, stillegående og 

energibesparende for effektiv 
fordeling av luftstrøm.  



HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring 036-37 12 00 og snakk med en ekspert.  
Vi har kunnskapen og utstyret som skal til for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tlf. +46 (0)36-37 12 00  •  www.corroventa.no

Corroventa utvikler, produserer, selger og leier ut produkter av høyeste kvalitet ved vannskader, 
fukt, lukt og radon. Vi er en av markedslederne 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 utleieparkene i Europa. 
Vi har salgskontor og maskindepoter på flere steder i Europa. All produksjon foregår på fabrikken 
vår i Bankeryd i Småland.

www.corroventa.no

VELG RIKTIG AVFUKTER  

Adsorpsjonsavfukter – overlegen teknologi innenfor det 
røde området. Fungerer også innenfor det gule og blå.

Adsorpsjonsavfukter med kondensator   
– avfukter kombinert med kondensator.  
Fungerer innenfor det stiplede området.

Kjøleavfukter – overlegen teknologi innenfor det  blå 
området. Fungerer ikke innenfor det  røde.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat


