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”„Pluskwy i inne robactwo domowe  
stanowią coraz większy problem na  
całym świecie. Im więcej ludzie podróżują, 
tym większe ryzyko rozprzestrzeniania 
się tych owadów. Profesjonalny system 
do dezynsekcji Corroventa ma dyskretny 
format, aby nie zwracać uwagi gości 
hotelowych czy też sąsiadów.  
Umożliwia szybką, prostą dezynsekcję 
bez użycia chemikaliów”.



3www.corroventa.plwww.corroventa.pl 3

SKUTECZNY I WYDAJNY  
SYSTEM DO TERMICZNEJ  
DEZYNSEKCJI.

ŁATWY W UŻYCIU I DYSKRETNY
System dostarczany jest w komplecie 
z nagrzewnicą H4ES sterowaną zdalnie 
poprzez system SuperVision®, czujnika-
mi oraz namiotem izolacyjnym wyposa-
żonym w podłogę izolacyjną oraz stelaż. 

System obejmuje niewiele komponen-
tów, dzięki czemu jest prosty w mon-
tażu i obsłudze. Namiot izolacyjny oraz 
walizka, w którą jest zapakowany, mają 
dyskretny format, aby nie zwracać uwagi 
gości hotelowych czy też sąsiadów.  

Nagrzewnica H4 ES ma wyraźny  
wyświetlacz z wygodnym w użyciu  
interfejsem. Temperaturę oraz czas  
nagrzewania ustawia się w prosty  
sposób w momencie instalacji  
urządzenia, a SuperVision® prześle 

informację e-mailem po osiągnięciu 
wskazanej temperatury lub upłynięciu 
zadanego czasu.

SZYBKA I NATURALNA DEZYNSEKCJA
Dezynsekcja termiczna to skuteczny 
sposób, który nie wymaga użycia  
chemikaliów potencjalnie szkodliwych 
dla zdrowia. 

Dzięki mocnemu ogrzewaczowi 
z funkcją boost (doładowania) oraz 
bardzo szczelnemu namiotowi w  
pomieszczeniu szybko można uzyskać 
żądaną temperaturę. Ogrzewacz jest  
wyposażony w schładzacz, który zapew-
nia równomierny spadek temperatury po 
zakończeniu dezynsekcji, dzięki czemu 
cały proces jest łagodny dla mebli. 

Pluskwy i inne robactwo domowe stanowią coraz większy problem na całym 
świecie. Im więcej ludzie podróżują, tym większe ryzyko rozprzestrzeniania 
się tych owadów. Istnieje kilka sposobów dezynsekcji stosowanych na rynku, 
jednak profesjonalny system termiczny Corroventa usuwa szkodniki szybko, 
prosto i bez użycia środków chemicznych. 

ES – WIODĄCA NA ŚWIECIE SERIA PRODUKTÓW O UNIKALNYCH ZALETACH
ES to seria najbardziej praktycznych, elastycznych, kompaktowych i energooszczędnych produktów, jakie 
kiedykolwiek mieliśmy w swojej ofercie. Jednocześnie urządzenia z tej serii są mocniejsze niż którekolwiek 
nasze wcześniejsze urządzenia. ES to skrót od „Energy Saving” (ang. oszczędność energii) i właśnie ten cel 
przyświecał nam podczas projektowania urządzeń w tej serii. Oszczędność energii nie dotyczy wyłącznie 
procesu użytkowania, ale także wszystkich pozostałych czynności związanych z procesem osuszania, np. 
logistyką czy interakcją z użytkownikiem.

  Podobnie jak inne urządzenia należące do serii ES, model H4 ES jest wyposażony we wbudowany tryb 
pracy i możliwość zdalnego sterowania poprzez SuperVision®.

NAMIOT IZOLACYJNY. Namiot, który pomieści bez 
problemu wszystkie meble z pokoju hotelowego, 
można bardzo szybko rozłożyć w zainfekowanym 
pomieszczeniu. Szczelna izolacja powoduje, że 
dezynsekcja przebiega szybko, a ryzyko rozprze-
strzenienia się robactwa na inne pomieszczenia jest 
minimalne.
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ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW
Dzięki praktycznemu systemowi sterowania  
i wbudowanym różnym trybom pracy, a także  
energooszczędnym komponentom urządzenia  
ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne  
odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem 
zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak 
i dużych pracach osuszeniowych.

UNIKALNE  
ZALETY  
GWARANTUJĄ 
OPTYMALNE  
EFEKTY

NISKI POZIOM HAŁASU.
H4 ES pracuje bardzo cicho. 
To ogromna zaleta, jeśli 
urządzenie jest używane  
np. w hotelu.

MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA PRZEWODU wokół 
uchwytu i przymocowania magnesem na blaszce, 
tak aby nie plątał się podczas przenoszenia. 

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. Nasze urządzenia 
są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewro-
wać, a ponadto mniej obciążają kręgosłup.

ZABEZPIECZENIE  
PRZECIWPOŻAROWE.  
Urządzenie wyposażone 
jest w ogrzewacz PTC, który 
nigdy nie nagrzewa się do 
temperatury wyższej niż 
240°C, stąd nie ma ryzyka 
np. zapalenia się kurzu.

NIEWIELKA MASA. 
Urządzenie jest lekkie, 
dzięki czemu można ją 
nieść razem z namiotem 
i stelażem.

OGRZEWACZ Z FUNKCJĄ DOUBLE 
BOOST. Mocny wentylator i  
podwójny ogrzewacz podłączone 
do różnych gniazd zasilania  
doprowadzają więcej ciepła, przez 
co czas dezynsekcji jest krótszy. 

OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI 
z gumy PUR, które nie ocierają  
się o odzież i nogi.

NÓŻKI URZĄDZENIA są 
wykonane z gumy PUR, aby 
wyeliminować ryzyko uszko-
dzenia podłoża.
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BEZ UŻYCIA CHEMIKALIÓW
System termiczny nie  
wymaga użycia chemikaliów 
do celów dezynsekcji, stąd 
jest to optymalne rozwią-
zanie zarówno dla zdrowia 
ludzi, jak i środowiska.

SCHŁADZANIE
Po zakończeniu procesu 
dezynsekcji wentylator pracuje 
nadal przez kolejną godzinę, 
aby zapewnić równomierny 
spadek temperatury. W ten 
sposób można ochronić deli-
katne meble przed uszkodze-
niem w wyniku dużej zmiany 
temperatury.

SZYBKA, SKUTECZNA  
METODA DEZYNSEKCJI  
BEZ UŻYCIA  
CHEMIKALIÓW.

Nasza metoda termicznej dezynsekcji jest nie tylko skuteczna 
i wydajna w kontekście uzyskiwania oczekiwanych efektów.  
Cały system został zaprojektowany z myślą o oszczędności  
energii oraz uproszczeniu obsługi poprzez automatyzację  
procesu i zdalne sterowanie.

WBUDOWANE TRYBY PRACY
Na wygodnym wyświetlaczu można 
ustawić konkretną temperaturę 
(49–56°C) i czas (0–24 godziny).  
Po osiągnięciu żądanej temperatury 
i upływie zadanego czasu system 
wyłącza się automatycznie. Można go 
też wyłączyć ręcznie.

ZDALNE STEROWANIE
Dzięki systemowi SuperVision®  
można monitorować i mierzyć para-
metry procesu dezynsekcji zdalnie 
przez komputer, telefon komórkowy 
lub tablet. Oznacza to, że można 
jednocześnie obsługiwać kilka zleceń, 
a technik nie musi tracić czasu na 
podróżowanie pomiędzy miejscami, 
gdzie odbywa się proces dezynsekcji, 
aby sprawdzić pracę sprzętu.  
SuperVision® zapewnia pełną kontrolę 
nad procesem dezynsekcji. 

CZUJNIKI TEMPERATURY
Cztery dołączone do zestawu czujniki 
temperatury zostają umieszczone w jak  
najgrubszym materiale wewnątrz 
namiotu. Na wyświetlaczu urządzenia 
widać status czujnika, który odnotowuje 
najniższą temperaturę. Kiedy wszystkie 
cztery czujniki osiągną zadaną  
temperaturę, rozpoczyna się odliczanie 
czasu dezynsekcji (0–24 godz.), a po 
jego upływie system kończy proces 
dezynsekcji. 
 
WYPRODUKOWANO W SZWECJI
Aby zagwarantować wysoką jakość, 
projektujemy i produkujemy urządze-
nia w naszej fabryce w Bankeryd. To 
tam maszyny poddawane są kontroli 
działania i jakości na każdym etapie 
procesu produkcji. W ten sposób 
zapewniamy wysoki poziom jakości 
wyróżniający produkty Corroventa.

WYRAŹNY PANEL STEROWANIA, 
na którym można ustawić konkretną 
temperaturę (49–56°C) i czas 
(0–24 godziny). 

SZYBKA DEZYNSEKCJA 
Dezynsekcja przy pomocy H4 ES jest  
skuteczniejsza i szybsza w porównaniu z  
innymi metodami. Szczelnie zaizolowany  
namiot umożliwia szybsze osiągnięcie zadanej 
temperatury przy zużyciu mniejszej ilości energii. 
Dezynsekcja termiczna przebiega szybciej niż za 
pomocą tradycyjnych systemów chłodzenia. 
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BARDZO SZCZELNY I ŁATWY  
W UŻYCIU NAMIOT IZOLACYJNY  
POWODUJE, ŻE DEZYNSEKCJA  
PRZEBIEGA SZYBKO I SKUTECZNIE. 

Namiot, który pomieści bez 
problemu wszystkie meble 
z pokoju hotelowego, można 
bardzo szybko rozłożyć w  
zainfekowanym pomieszczeniu. 
Szczelna izolacja powoduje,  
że dezynsekcja przebiega 
szybko, a ryzyko rozprzestrze-
nienia się robactwa na inne 
pomieszczenia jest minimalne.

SKŁADANY STELAŻ
Stelaż namiotu, który jest bardzo stabil-
ny i łatwy w montażu, można regulować 
na dwóch poziomach, tak aby pasował 
do stropu na różnych wysokościach. 
System jest bardzo poręczny i waży 
jedynie 12 kg. 

NAMIOT IZOLACYJNY i WALIZKA
Namiot wykonany jest z wysokiej jakości 
materiału izolacyjnego. Dzięki temu 
proces dezynsekcji przebiega szybko, 
bez wielkich nakładów finansowych 

oraz skutecznie. Dno namiotu wykonano 
z wyjątkowo wytrzymałego materiału, 
co przekłada się na wiele lat eksploatacji 
namiotu. 

Namiot waży jedynie 17 kg i jest 
zapakowany w dyskretną walizkę, którą 
można nieść na plecach lub w ręce. 

STABILNY STELAŻ 
NAMIOTU. Stelaż jest 
solidny, a do jego montażu 
wystarczy jedna osoba, 
ponieważ rozstawia się 
szybko i łatwo. 

WYMIARY NAMIOTU  
to 2400 x 2400 x 2200 mm. 
Całą przestrzeń w namiocie 
można wypełnić zainfeko-
wanymi przedmiotami.

OZNACZENIA Aby zapewnić 
jak najlepszą wentylację, 
należy umieścić meble 
i przedmioty przed  
czerwonymi punktami.

ODPOWIEDNIA  
TEMPERATURA.  
Dzięki szczelnemu  
materiałowi izolacyjnemu 
powietrze w namiocie 
szybko osiąga zadaną 
temperaturę.
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BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE  
Z RUCHOMOŚCIAMI
System zostaje zamontowany w zainfekowanym 
budynku, a wszystkie meble i inne przedmioty 
umieszczone w namiocie. Oznacza to, 
 że ruchomości i wartościowe przedmioty nie  
muszą opuszczać budynku. 

ŁATWY W UŻYCIU I DYSKRETNY 
Namiot izolacyjny oraz walizka, w którą jest  
zapakowany, mają dyskretny format, aby nie 
zwracać uwagi gości hotelowych czy też  
sąsiadów. System składa się z niewielu  
komponentów, a do jego montażu wystarczy 
jedna osoba. 

ZERO RYZYKA ROZPRZESTRZENIENIA  
SIĘ ROBACTWA NA INNE POMIESZCZENIA 
Dzięki szczelnemu namiotowi dezynsekcja 
przeprowadzana jest na zamkniętym obszarze, 
skąd robactwo nie może rozprzestrzenić się do 
innych części budynku.

DANE TECHNICZNE H4 ES

Powietrze procesowe 950 m3/h

Moc znamionowa pierwszego ogrzewacza 2100 W

Moc znamionowa drugiego ogrzewacza 2200 W

Poziom hałasu (3 m) 55 dB(A)* 

Zasilanie 4300 W

Waga 22 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)  497 x 320 x 533 mm

*w zależności od instalacji.

ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

Namiot izolacyjny

Waga razem z walizką  17 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2400 x 2400 x 2200 mm

Składany stelaż

Waga 12 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2500 x 2500 x 2200 mm

H4 ES

Izolacja podłogi

Czujniki temperatury 4 szt.

SuperVision®

Numer artykułu 1003543

Rozstawić stelaż i następnie  
rozłożyć izolację podłogi.

Wystawić stelaż na pełną 
wysokość.

Rozwinąć materiał namiotu 
i umocować w czterech górnych 
narożnikach stelaża.

Zapiąć zapięcia na rzepy namiotu  
na dole wokół nóg stelaża.

CZUJNIKI TEMPERATURY. 
Cztery czujniki temperatury 
zostają umieszczone w jak 
najgrubszym materiale 
wewnątrz namiotu.

DWIE WYSOKOŚCI. Stelaż można 
rozstawić na dwóch różnych  
poziomach (2000/2200 mm),  
zależnie od wysokości stropu.

ZAMEK BŁYSKAWICZNY służący 
do zamknięcia i otwarcia namiotu 
jest szczelny i najwyższej jakości.

ZERO NIESZCZELNOŚCI. 
Połączenia w tkaninie 
namiotu przylegają ściśle 
do złączy w urządzeniu.

IZOLACJA PODŁOGI. Dno namiotu 
wykonano z wyjątkowo wytrzymałego 
materiału, co przekłada się na wiele 
lat eksploatacji.
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Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do 
usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy 
liderem w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są 
kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku 
powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia 
w całej Europie. Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku miejscach w Europie. Cała 
produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd, w szwedzkiej Smalandii.    

www.corroventa.pl

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O  
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź 

Tel: +48 504 407 090  • www.corroventa.pl

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z ekspertem.  

Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny. 

Zapraszamy na 
naszą stronę 
corroventa.pl


