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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

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO RODZAJU OSUSZACZA
Wykres obok pokazuje, który rodzaj osuszacza sprawdzi się najlepiej  
w danych warunkach. 
 
Osuszacze kondensacyjne – efektywna technologia do prac w niebieskim 
obszarze. Nie sprawdzają się w obszarze oznaczonym na czerwono.
Osuszacze adsorpcyjne – efektywna technologia do prac w czerwonym  
obszarze. Sprawdzą się również doskonale w obszarze oznaczonym na  
żółto i niebiesko.
Osuszacze adsorpcyjne z kondensacją skroplin – sprawdzają się  
w zakreślonym obszarze.
Sstrefa przejściowa
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DZIĘKI SZYBKIM I SKUTECZNYM 
DZIAŁANIOM NAWET DUŻE  
SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ 
WODĘ WYDAJĄ SIĘ MNIEJSZE.

Urządzenia są dostępne w wielu 
magazynach na terenie całej Europy, 
dzięki czemu możliwe jest ich 
dowiezienie na miejsce zdarzenia 
w ciągu kilku godzin. Dotyczy to 
całego naszego asortymentu, od 
małych osuszaczy kondensacyjnych 
po duże, przemysłowe osuszacze 
adsorpcyjne, które przetwarzają 
10 000 m3 powietrza na godzinę – 
innymi słowy posiadamy większość 
urządzeń niezbędnych do ratowania 
mienia uszkodzonego przez wodę lub 
osuszania konstrukcji budowlanych. 
Możemy dostarczyć sprzęt  
bezpośrednio na miejsce zdarzenia.

 Wysoka jakość obsługi oraz 
szybka dostawa we wskazane 
miejsce.

 Wykwalifikowany personel. 
Obsługa klienta i pomoc 
techniczna – zaspokajamy 
potrzeby klientów.

 Dostawa wysokiej jakości 
sprzętu, sprawdzonego 
w praktyce i odpowiednio 
serwisowanego.

Przy nagłych zdarzeniach konieczna jest szybka reakcja, czyli jak najszybsze rozpoczęcie procesu 
osuszania. Dysponujemy jednym z największych parków maszyn do wynajęcia w Europie. Jeśli 
potrzebujesz zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą, opcja 
wynajmu będzie najkorzystniejsza. Corroventa dysponuje obecnie około 10 000 sztuk urządzeń. 

Szybkie dostawy umożliwiają naszym partnerom 
jak najszybsze rozpoczęcie pracy na miejscu w razie 
wystąpienia szkód wodnych i w nagłych wypadkach. 
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GODNY ZAUFANIA  
PARTNER BIZNESOWY  
I WYSOKI POZIOM OBSŁUGI.

Współpraca z firmą Corro-
venta zapewnia elastyczne 
możliwości. Nasze cztery 
różne modele biznesowe 
są przygotowane w sposób 
gwarantujący możliwie 
najlepsze rozwiązanie pod 
względem różnych potrzeb.

Wspólnie z klientem szukamy połącze-
nia usług lub rozwiązania dokładnie  
dopasowanego do jego potrzeb. 
Urządzenia są dostępne w wielu maga-
zynach na terenie całej Europy, dzięki 
czemu możliwe jest ich dowiezienie na 
miejsce zdarzenia w ciągu kilku godzin.  

CZTERY MODELE BIZNESOWE
Można połączyć modele lub  
wybrać jeden:

   Zakup sprzętu w pakiecie  
z gwarancją, umową serwisową 
i usługą pomocy technicznej.

   Wynajem na ograniczony czas,  
na przykład, aby zwiększyć swój 
park maszynowy w okresie  
największego obciążenia pracą.

   Park maszyn (System Pool) Klient 
przechowuje maszyny przez dłuższy 
czas, dzięki czemu współpraca  
pomiędzy stronami przebiega 
sprawniej, a liczba transportów 
maleje.

   Leasing.

Jeden z największych w Europie parków urządzeń do 
wynajęcia. Jeśli potrzebujesz zwiększyć park maszynowy 
swojego przedsiębiorstwa w okresie największego ob-
ciążenia pracą, opcja wynajmu będzie najkorzystniejsza. 
Corroventa dysponuje obecnie około 10 000 sztuk urzą-
dzeń. Urządzenia są dostępne w wielu magazynach 
na terenie całej Europy, dzięki czemu możliwe jest ich 
dowiezienie na miejsce zdarzenia w ciągu kilku godzin. 
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SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

WIEDZA I TECHNOLOGIA  
– SEMINARIA I SZKOLENIA

Dzięki odpowiedniej wiedzy 
można uzyskać lepsze efekty 
przy mniejszych nakładach 
i w krótszym czasie. To takie 
proste. 

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą 
z partnerami biznesowymi, zapewniając 
im pomoc i porady. W ciągu roku 
organizujemy również różne stan-
dardowe seminaria i szkolenia oraz 
przygotowujemy szkolenia specjalnie 
pod kątem potrzeb klienta.

Równocześnie chętnie korzystamy 
z doświadczeń klientów i partnerów 
biznesowych, dowiadując się, jak 
poradzili sobie z różnymi problemami 
w praktyce. Dostosowany do potrzeb 
rozwój produktów ma ogromne 

znaczenie w kontekście zapewniania 
oferty naprawdę wydajnych i przyja-
znych dla użytkownika produktów. 
W dłuższej perspektywie takie  
podejście jest korzystne dla obu stron 
– nas i klienta.

NASZE SEMINARIA
  Osuszanie miejsc uszkodzonych 

przez wodę w różnego rodzaju  
konstrukcjach zbudowanych z  
różnych materiałów.

  Osuszanie szkód wyrządzonych 
przez wodę i instalacje osuszające 
pustkę podpodłogową.

  Pomiary radonu oraz usuwanie 
nadmiaru tego pierwiastka z ziemi 
i innych materiałów budowlanych.

  Osuszanie strychów za pomocą 
kontrolowanej wentylacji.

W ich trakcie przeprowadzamy praktyczne testy róż-
nych metod osuszania. We własnych pomieszczeniach 
laboratoryjnych testujemy teorię w praktyce,  
usuwając różnego rodzaju szkody wyrządzone  
przez wodę jednocześnie dokonując  
pomiarów.

Produkty firmy Corroventa mają decydujące znaczenie 
dla skutków na przykład powodzi – wówczas gra toczy 
się o wysoką stawkę. 

Zarówno partnerzy biznesowi, jak i właściciele nieruchomości  
muszą móc zaufać, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że  
w razie problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą.

Wszystkie biura Corroventa w całej Europie zatrudniają  
wykwalifikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę naszych 
urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na wyciągnięcie 
ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę,  
a urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.

Biuro główne Biura sprzedażySpółki zależne
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Nazwa produktu K3 ES HP K3 K3 B K3 HP K5 ES HP PX K5 PX

Energy Saving (model ES) • – – – • –

Kompatybilny z Supervision® • – – – • –

Silent mode (Tryb cichy) • – – – • –

Sterowanie cyfrowe • – – – • –

Mocny wentylator • – – • • –

Dodatkowy ogrzewacz – – – – • •

Zbiornik – – • – • •

Pompa • • – • • •

Dysze suchego powietrza • – – • • –

Uchwyt do ciągnięcia i kółka – – • – • •

Przepływ powietrza, m3/godz. 300  300 300 300 500 500

Maksymalna wydajność, l/dobę 30  30 30 30 45 45

Wydajność 30°C, 80% RH, l/dobę 24  24 24 24 36 36

Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę 12  12 12 12 18 18

Zakresy pracy, RH% 30–100  30–100 30–100 30–100 30–100 30–100

Zakresy pracy, °C od +9 do +38  od +9 do +35 od +9 do +35 od +9 do +35 od +3 do +38 od +9 do +35

Poziom hałasu (3 m, wysokie obroty), dB (A) 48  48 48 48 49 49

Poziom hałasu (3 m, niskie obroty), dB (A) 44  44 44 44 46 46

Moc znamionowa, W 550  550 550 550 700 700

Moc znamionowa z uwzględnieniem  
dodatkowego ogrzewacza, W –  – – – 2000 2000

Moc rzeczywista przy 20°C, 60% RH, W 420  420 420 420 550 550

Moc dodatkowego ogrzewacza, W – – – – 1300 1300

Czynnik chłodniczy R410A R410A  R410A R410A R410A R410A

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Masa, kg 21 19 29 21 39,5 38

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 430 x 295 x 470 380 x 295 x 470 500 x 445 x 6501) 430 x 295 x 470 520 x 445 x 7101) 520 x 445 x 7101)

OSUSZACZE KONDENSACYJNE DO 
PROFESJONALNEGO OSUSZANIA.

1) Wymiary razem ze zbiornikiem     

DANE TECHNICZNE

Osuszacze kondensacyjne K3 ES HP i K5 ES HP PX mogą współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, 
a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania ich pracy dzięki systemowi SuperVision®.
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Nazwa produktu KT 1000 KNUT K1 K2

Energy Saving (model ES) – – –

Kompatybilny z Supervision® – – –

Silent mode (Tryb cichy) – – –

Sterowanie cyfrowe – • –

Mocny wentylator – – –

Dodatkowy ogrzewacz – – •

Zbiornik – – •

Pompa • • •

Dysze suchego powietrza – – –

Uchwyt do ciągnięcia i kółka • – •

Przepływ powietrza, m3/godz. 300 300 550

Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę 7 10 14

Zakresy pracy, °C od +10 do +35 od +7 do +40 od +3 do +30

Poziom hałasu (3 m, wysokie obroty), dB (A) 492) 552) 452)

Moc znamionowa, W 640 450 600

Moc znamionowa z uwzględnieniem  
dodatkowego ogrzewacza, W – – 2 100

Moc dodatkowego ogrzewacza, W – – 1500

Czynnik chłodniczy R134a R134a R410A

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Masa, kg 33 25 43

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 395 x 420 x 9701) 300 x 325 x 590 530 x 420 x 11001)

1) Wymiary razem ze zbiornikiem      
2) W zależności od instalacji.

Przy nagłych zdarzeniach konieczna jest szybka reakcja, czyli jak  
najszybsze rozpoczęcie procesu osuszania. Osuszacze kondensacyjne  
są często dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie wymagają prawie  
żadnego nakładu pracy przy montażu. Pracują najskuteczniej w  
pomieszczeniach ogrzewanych. Osuszacze kondensacyjne Corroventa 
dostępne są w wersji cyfrowej i analogowej. Są solidne, wygodne  
w użyciu, szczelne i cechuje je długi okres eksploatacji. 

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA – nasze urządzenia można bez problemu 
ustawiać jedno na drugim. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się 
na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez 
trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym 
samochodem serwisowym.

DANE TECHNICZNE
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Nazwa produktu A2 A2 ES A4 A4 ES A4 ESX

Energy Saving (model ES) – • – • •

Kompatybilny z Supervision® – • – • •

Silent mode (Tryb cichy) – • – • •

Sterowanie cyfrowe – • – • •

Dodatkowy ogrzewacz – – – – •

Uchwyt do ciągnięcia i kółka – – – – –

Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę 16/122) 17 25/172) 27 27

ΔX, g/kg – 5 – 5 5

Przepływ suchego powietrza, m3/godz. 220/1702) 220 330/2102) 350 350

Przepływ chłodnego powietrza, m3/godz. – – – – –

Całkowita przepływ powietrza, m3/godz. – – – – –

Rozdział suchego powietrza, mm 2 x ø50 + 1 x ø100 2 x ø50 + 1 x ø100 2 x ø50 + 2 x ø100 2 x ø50 + 2 x ø100 2 x ø50 + 2 x ø100 

Mokre powietrze, mm 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80

Poziom hałasu (3 m), dB (A) 50-554) 44–544) 50-554) 44–544) 44–544)

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa, W 1250 1200 1550 1500 1500

Moc znamionowa z uwzględnieniem  
dodatkowego ogrzewacza, W  – – – – 2000

Moc rzeczywista przy 20°C, 60% RH, W  1200/9002) 11503) 1500/11002) 15003) 15003)

Masa, kg 16 16 18 18 18

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 415 x 295 x 430 415 x 295 x 430 475 x 295 x 430 475 x 295 x 430 475 x 295 x 430

1) Wymiary razem ze zbiornikiem      
2) Wysokie/niskie obroty      
3) Tryb pracy Max Mode (Tryb maks.)      
4) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE 
O MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI. 

DANE TECHNICZNE

Osuszacze adsorpcyjne A2 ES, A4 ES i A4 ES X mogą współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, 
a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania ich pracy dzięki systemowi SuperVision®.
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Nazwa produktu CTR 150XT CTR 300XT CTR 500XT CTR 1000LKV

Energy Saving (model ES) – – – –

Kompatybilny z Supervision® – – – –

Silent mode (Tryb cichy) – – – –

Sterowanie cyfrowe – – – –

Dodatkowy ogrzewacz – – – –

Uchwyt do ciągnięcia i kółka – – – •

Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę 12 22 38 20

ΔX, g/kg – – – –

Przepływ suchego powietrza, m3/godz. 125 300 500 450

Przepływ chłodnego powietrza, m3/godz. – – – 550

Całkowity przepływ powietrza, m3/godz. – – – 1000

Rozdział suchego powietrza, mm 2 x ø50  2 x ø50 + 1 x ø100 3 x ø50 + 2 x ø100 2 x ø100

Mokre powietrze, mm 1 x ø50 1 x ø75 1 x ø75 –

Poziom hałasu (3 m), dB (A) 55 56 62 66

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa, W 875 1 215 1780 1780

Moc znamionowa z uwzględnieniem  
dodatkowego ogrzewacza, W – – – –

Moc rzeczywista przy 20°C, 60% RH, W 800 1000 1500 1700

Masa, kg 11 16 21 47

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 275 x 280 x 310 420 x 325 x 360 480 x 550 x 9301) 480 x 550 x 9301)

1) Wymiary razem ze zbiornikiem     

W nieogrzewanych pomieszczeniach lub w budynkach, gdzie woda 
wniknęła głęboko w konstrukcję, osuszanie adsorpcyjne przynosi 
najlepsze efekty. Osuszacze adsorpcyjne Corroventa dostępne są 
w wersji cyfrowej lub analogowej – obie mają cechy wspólne – są 
mocne i niezawodne, mają niewielkie wymiary, są wygodne w użyciu 
oraz można je długo eksploatować. Po prostu – zaprojektowane dla 
profesjonalistów.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY 
CTR LKV 1000XT doskonale 
sprawdza się w nagłych 
wypadkach oraz podczas 
osuszania konstrukcji 
budowlanych, ponieważ 
odprowadza wodę, stanowi 
źródło ciepła i można go 
stosować w nieogrzewanych 
pomieszczeniach.

Urządzenie automatycznie 
wypompowuje kondensat 
(skropliny) – maksymalna  
wysokość pompowania to 
cztery metry. Osusza również 
przy niskich temperaturach 
i generuje 3 kW ciepła podczas 
pracy pomimo niewielkiego 
poboru mocy rzędu 1,7 kW. 
CTR LKV 1000XT ma wydaj-
ność rzędu 20 l/dobę.
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CTR LKV 1000XT  
osusza w dużym zakresie 
temperatur i wilgotności. 
Im intensywniejszy odcień 
czerwieni na wykresie, tym 
bardziej wydajny proces 
osuszania.

DANE TECHNICZNE
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WYSOKO WYDAJNY MOBILNY 
OSUSZACZ ADSORPCYJNY DO DU-
ŻYCH I WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ.

Modele A50 TD 2, A50 TD i CTR 10000 idealnie sprawdzają 
się podczas osuszania nowych i remontowanych budynków 
o dużej kubaturze oraz w nagłych wypadkach, np. po powodzi 
lub gaszeniu pożaru.

Model A50 TD 2 Umożliwia przepływ suchego powietrza do 4300 m3/godz. i jest 
wyposażony w dodatkowy ogrzewacz. Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera 
wszelkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia dużych prac osuszających. 
Maszynę można umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

OSUSZACZ A50 TD 2
  Idealne rozwiązanie przy dużych 

i wymagających wysokiej wydajności 
pracach oraz do osuszania konstruk-
cji budowlanych.

  Można go unieść wózkiem  
widłowym lub dźwigiem.

  Łatwość uruchomienia, manewrowa-
nia i monitorowania. Sterowanie i ob-
sługa za pomocą panelu dotykowego.

  Wydajność energetyczna: dzięki  
opatentowanej technologii  
odzyskuje 85% ciepła.

  Wysoka wydajność – do 450 l/dobę.
  Aby móc przewieźć maszynę,  

potrzebne jest prawo jazdy  
kategorii B. Nazwa produktu A50 TD

Zasilanie 3-fazowe Osuszanie 400 V 32 A

Zasilanie 3-fazowe Dodatkowy ogrzewacz  400 V 32 A

Moc znamionowa, W 17,5 kW

Moc znamionowa Dodatkowy ogrzewacz  12,0 kW

Maksymalny przepływ powietrza 4000 m3/godz.

Wydajność +20°C, 80% RH 400 l/dzień

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 410 x 200 x 190 cm

Waga 1000 kg

 

Nazwa produktu A50 TD 2

Zasilanie 3-fazowe Osuszanie 400 V 32 A

Zasilanie 3-fazowe Dodatkowy ogrzewacz  400 V 32 A

Moc znamionowa, W 17,5 kW

Moc znamionowa Dodatkowy ogrzewacz  12,0 kW

Maksymalny przepływ powietrza 4300 m3/godz.

Wydajność +20°C, 80% RH 450 l/doba

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 410 x 200 x 190 cm

Waga 1090 kg

DANE TECHNICZNE

ZASADY OSUSZANIA

Model A50 TD 2 odzyskuje 85% ciepła dzięki opatentowanej 
technologii. Maszynę można umieścić zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynku.
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Nazwa produktu  CTR 10000

Zasilanie 3 ~ 400 V / 63 A

Moc znamionowa, W 36,2 kW

Suche powietrze – 1 wentylator  5000 m3/godz. 2,2 kW

Suche powietrze – 2 wentylatory 10 000 m3/godz. 4,4 kW

Przepły powietrza regeneracyjnego 1800 m3/godz. 0,75 kW

Moc regener. – jeden ogrzewacz  15,5 kW

Moc regener. – dwa ogrzewacze 31,0 kW

Wydajność +20°C, 80% RH 875 l/doba

Waga 1080 kg

Waga z wózkiem 1560 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 170 x 180 cm

Wymiary z przyczepą (dł. x szer. x wys.) 485 x 233 x 220 cm

DANE TECHNICZNE
Osuszacz adsorpcyjny CTR 10000 na przyczepie jest zawsze gotowy do szybkiego 
przewozu na miejsce katastrofy.

  Idealne rozwiązanie przy dużych 
i wymagających wysokiej wydajności 
pracach oraz do osuszania  
konstrukcji budowlanych.

  10 000 m3 suchego powietrza na 
godzinę, wydajność 875 l/dobę. 

  Można go unieść wózkiem  
widłowym lub dźwigiem.

Można uniknąć dużych kosztów, jeśli już od początku zastosowana zostanie skuteczna metoda osuszania.  
Osuszacz adsorpcyjny CTR 10000 nadaje się doskonale do osuszania nowo wybudowanych budynków 
o dużej powierzchni lub usuwania dużych szkód wodnych. Ze względu na osadzenie na przyczepie jest 
zawsze gotowy do szybkiego przewozu na miejsce zdarzenia.
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POMPY CIŚNIENIOWE OPRACOWANE 
SPECJALNIE POD KĄTEM OSUSZANIA 
KONSTRUKCJI WIELOWARSTWOWYCH.

Nasze pompy ciśnieniowe zostały opracowanie specjalnie pod kątem osuszania konstrukcji  
wielowarstwowych, zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie wymagany jest niski  
poziom hałasu generowanego przez urządzenie. Modele z nowej serii ES łączą w  
niewielkich rozmiarach zaawansowane możliwości sterowania z wygodną obsługą.  
Ponadto mają ergonomiczną konstrukcję i można je układać jedną na drugiej.

Nazwa produktu T2 T2 ES T4 ES CTR T100XT T 150XT T 200S

Energy Saving (model ES) – • • – – –

Kompatybilny z Supervision® – • • – – –

Sterowanie cyfrowe – • • – – –

Uchwyt do ciągnięcia i kółka – – – – – •

Przepływomierz Corromatic  – – – • • •

Przepływ powietrza, do, m3/godz. 180 1) 180 300 80 80 210

Ciśnienie, do, mbar 260 1) 260 260 200 200 310

Poziom hałasu (3 m), dB(A) 48 48 48 45  45  54

Moc znamionowa, W  1100 1100 1800 400 400 1100

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz

Masa, kg 15 14 17,5 22 22 43

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 430 x 295 x 430 370 x 295 x 430 430 x 295 x 430 520 x 350 x 410 520 x 350 x 410 520 x 650 x 1060 2)

1) Regulacja stopniowa 
2) Wymiary razem ze zbiornikiem 

DANE TECHNICZNE

E

F
1B

C D
ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA 
1 Wygodny uchwyt i niewielkie rozmiary ułatwiają manewrowanie  
urządzeniami, a ponadto minimalnie obciążają kręgosłup.

B Żadnych plączących się przewodów – przewód wystarczy owinąć  
wokół uchwytu i umocować magnesem na blaszce.

C Przejrzysty panel sterowania z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. 

D Okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR, które nie ocierają się  
o odzież ani nogi.  

E Również nóżki maszyn są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować 
ryzyko uszkodzenia podłoża.

F Maszyny są zaprojektowane tak, aby można było bezpiecznie ustawiać 
jedną na drugiej. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na 
wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez 
trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym 
samochodem serwisowym.
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Separator wody WS4 ES
Separator wody WS4 ES należy do 
serii urządzeń energooszczędnych. 
Jego wydajność wynosi 25 l/min. 
Urządzenie może współpracować 
ze wszystkimi pompami ciśnie-
niowymi, jednak jeśli podłączona 
pompa ciśnieniowa będzie również 
z serii ES, użytkownik ma możli-
wość skorzystania z unikatowej 
funkcjonalności takiego zestawu.

FLEXIFILTR HEPA H13
Kompaktowe i lekkie urządzenie 
filtrujące do oczyszczania dużych 
ilości powietrza, do którego można 

podłączyć maksymalnie 6 pomp. 
Flexifiltr HEPA H13 można podłą-
czyć do wszystkich pomp i urzą-
dzeń z serii Kombi firmy Corroventa 
na czas osuszania podciśnieniem. 
Można go stosować w połączeniu 
z wentylatorem wysokociśnienio-
wym HP2000XT do oczyszczania 
dużej ilości powietrza podczas prac 
porządkowych lub budowlanych.

  Klasa HEPA H13
  Poziom odfiltrowania prze-

kracza 99,95% przy szybkości 
maksymalnie 1080 m3/godz.

  Filtry węglowe zmniejszają 
obecność nieprzyjemnego 
zapachu.

SEPARATORY WODY I FILTRY.

Model WS4 ES ma bezpieczną konstrukcję gwarantującą, że do 
podłączonej pompy nie przedostanie się woda. Separator wody 
wyposażony jest w technologię 3-stopniowej filtracji,  
która zapewnia, że wypływająca woda nie jest  
zanieczyszczona, co wydłuża cykl życia pompy. 

Model WS4 ES może współpracować z innymi  
urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje  
możliwość zdalnego monitorowania jego  
pracy dzięki systemowi SuperVision®.

Nazwa produktu WS4 ES

Moc znamionowa, W 700 W

Maks. wysokość pompowania 3,5 m

Wydajność 25 l/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 20 kg

Wielkość dł. x szer. x wys.  
(uwzględniając złączki) 446 x 293 x 487 mm

DANE TECHNICZNE 

Nazwa produktu Flexifiltr Hepa H13

Maks. przepływ powietrza HEPA H13,  
filtracja 99,95% 1080 m3/godz.

Maks. przepływ powietrza HEPA H12,  
filtracja 99,50% 1440 m3/godz.

Waga 18 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 500 x 535 mm

DANE TECHNICZNE

Flexifiltr HEPA H13 można 
podłączyć do wszystkich 
pomp i urządzeń z serii  
Kombi firmy Corroventa na 
czas osuszania podciśnie-
niem. Tutaj pokazano 
 jednostkę połączoną z  
modelem CTR 150 XT.
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OPATENTOWANE URZĄDZENIA 
KOMBI ZAWIERAJĄCE  
OSUSZACZ RAZEM Z POMPĄ.

Osuszacz i pompa w jednym. Dzięki naszej serii maszyn Kombi można 
bez trudu przełączać się pomiędzy osuszaniem wyciągowym a metodą 
iniekcji ciśnieniowej podczas osuszania konstrukcji warstwowych.  
Montaż urządzenia jest prosty, szybki oraz niezawodny.

Nazwa produktu CTR K100XT CTR K150XT

Przepływomierz Corromatic  • •

Uchwyt do ciągnięcia i kółka • •

Wydajność, powierzchnia do 20 m2 * do 40 m2 *

Wydajność +20°C, 40% RH 22 l/dobę** 35 l/dobę**

Przepływ suchego powietrza 80 m3/godz. 150 m3/godz.

Ciśnienie 200 mbar 260 mbar

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa, W 1200 W 1600 W

Poziom hałasu (3 m) 43-47 dB 44-49 dB

Waga 28 kg 49 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 500 x 430 x 965 mm 550 x 470 x 930 mm

* W zależności od materiału 
** W zależności od instalacji

DANE TECHNICZNE

W przypadku osuszania podłóg jastrychowych z 
izolacją, kiedy woda przeciekła w głąb izolacji pod 
podłogą można zawsze rozpocząć od osuszania w 
trybie ssącym. 

Tzw. osuszanie podposadzkowe w trybie ssącym i 
tłoczącym należy do najskuteczniejszych i  
najszybszych metod dostępnych na rynku w przypad-
ku osuszania konstrukcji wielowarstwowych. 
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SYSTEMY ELASTYCZNYCH I  
PRZYJAZNYCH DLA UŻYTKOWNIKA 
WĘŻY DO OSUSZANIA W TRYBIE 
SSĄCYM LUB TŁOCZĄCYM. 

SYSTEM WĘŻY C25
Węże łączone są za pomocą kolanek lub 
rozdzielaczy, które umieszcza się w  
wywierconych otworach. Połączenie zostaje 
uszczelnione gumową uszczelką. 

Montaż systemu węży C25 odbywa się za 
pomocą złączek, które gwarantują szybkie 
i proste wykonanie szczelnej instalacji.

SYSTEM WĘŻY C16
Montaż systemu węży C16 odbywa się za 
pomocą 10 gniazd, które gwarantują szybkie 
i proste wykonanie szczelnej instalacji.

Nazwa produktu SYSTEM WĘŻY C25 System węży C16

Torba • •

Rozdzielacz  1 szt. (6x25) 1 szt. (10x16)

Łącznik kątowy  6 szt. (ø25) 10 szt. (ø16)

Trójnik  2 szt. 2 szt. (ø16)

Dysza 12 szt. –

Wąż zwisający – 12 szt.

Węże 6 szt. (4 m)* 1 szt. (50 m)

Adapter do węża (nr kat. 10750) –  akcesoria / do nabycia oddzielnie

* Razem ze złączką

DANE TECHNICZNE

Systemy węży są dostarczane w praktycznych 
torbach zawierających komponenty.
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Dzięki zwiększeniu prędkości powietrza w pomieszczeniu za pomocą wentylatora osiowego 
proces osuszania ścian, podłóg i sufitów jest krótszy. W przypadku konstrukcji szkieletowych 
i izolacji stosuje się wentylatory promieniowe. Nasze lekkie, ale solidne wentylatory zapewniają 
szybszy proces osuszania.

Nazwa produktu Wentylator osiowy Wentylator promieniowy  
 AX3000 HP 2000XT

Przepływ powietrza 3000 m3/godz. 500/1500 m3/godz.

Dostępne ciśnienie – 900 Pa

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa, W 100 W 125/295 W

Waga 13 kg 13 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 295 x 450 x 620 mm 390 x 400 x 275 mm

Numer artykułu 04050 03050

DANE TECHNICZNE

WENTYLATORY O SOLIDNEJ, ALE  
JEDNOCZEŚNIE LEKKIEJ KONSTRUKCJI.

Wentylator osiowy AX3000 ma solidną kon-
strukcję przy niewielkiej masie, a wygodna rączka 
ułatwia jego przenoszenie. Wentylator można bez 
trudu skierować w taki sposób, aby nawiewał po-
wietrze w konkretne miejsce. Statyw jest stabilny, 
a wentylator stoi pewnie na podłodze.

Wentylator osiowy AX3000
Poprzez zwiększenie prędkości 
przepływu powietrza w dużych po-
mieszczeniach za pomocą wentylatora 
osiowego w połączeniu z osuszaczem 
można przyspieszyć osuszanie ścian, 
stropów i podłóg. 

Wentylator osiowy AX 3000 to 
stabilne urządzenie o solidnej, ale 
jednocześnie lekkiej konstrukcji.

Wentylator promieniowy HP2000XT
Model HP 2000XT to stabilne urządzenie 
do osuszania okładzin, konstrukcji 
belkowych i izolacji. Służy do roz-
prowadzania suchego powietrza do 
różnych pomieszczeń itp. 

Zawsze dążymy do projektowania 
maszyn maksymalnie lekkich. 
Wentylator promieniowy HP 2000XT 
waży tylko 13 kg, a jego przemyślana 
konstrukcja uwzględnia możliwość 
sztaplowania.

Również nóżki maszyn są wykonane 
z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko 
uszkodzenia podłoża.

Wentylator promieniowy HP 2000XT współpracuje 
z wieloma osuszaczami Corroventa. Tutaj pokazano 
jednostkę połączoną z osuszaczem adsorpcyjnym 
CTR 500 XT.
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Aby przyspieszyć osuszanie, zwłaszcza 
w czasie zimy w nieogrzewanych bu-
dynkach, często dobrze jest zwiększyć 
temperaturę w pomieszczeniu. Służą 
do tego różnej wielkości grzejniki.  
Cechuje je kompaktowa budowa 
i prosta obsługa. Mają rurki ze stali 
nierdzewnej, uchwyty do przenoszenia, 
gumowe nóżki i obudowę z blachy  
alucynkowej pokrytej powłoką  
epoksydową.

 
GRZEJNIKI – KOMPAKTOWE  
I PROSTE W OBSŁUDZE. 

Nazwa produktu KW2 KW5 KW9 KW15

Moc znamionowa, kW 2 5 9 15

Zasilanie, V 230 400 400 400

Przepływ powietrza, m3/godz. 150 400 700 1400

DANE TECHNICZNE 

DODATKOWE DOSTĘPNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

Małe osuszacze kondensacyjne   Przepływ powietrza Moc znamionowa Waga

KT 30   160 m3/godz. 660 W/godz. 18 kg

KT1175XT /KT 800*   280 m3/godz. 590 W/godz. 32/41 kg

KT1150*   500 m3/godz. 640 W/godz. 30 kg

 

Osuszacze kondensacyjne średniej wielkości   Przepływ powietrza Moc znamionowa Waga

Seria KT1200*   400 m3/godz. 700 W/godz. 48 kg

KT2000   950 m3/godz. 700 W/godz. 58 kg

KT2500   700 m3/godz. 775 W/godz. 43 kg

KT3000   850 m3/godz. 1560 W/godz. 49 kg

* Dane techniczne mogą się różnić w zależności od typu i dostępności.

DANE TECHNICZNE
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W ICH TRAKCIE PRZEPROWADZAMY PRAKTYCZNE TESTY RÓŻNYCH 
METOD OSUSZANIA. CHĘTNIE SZKOLIMY KLIENTÓW I ICH PERSONEL. 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH SEMINARIACH I ZGŁOŚ CHĘĆ  
UDZIAŁU NA STRONIE WWW.CORROVENTA.PL/SEMINARIA.

 Osuszanie metodą iniekcji 
ciśnieniowej należy do naj-
skuteczniejszych i najszyb-
szych metod dostępnych 
na rynku w przypadku 
osuszania konstrukcji wie-
lowarstwowych. Osuszanie 

w trybie tłoczącym można 
bez problemu zastosować 
w przypadku osuszania tzw. 
podposadzkowego podłóg 
jastrychowych z izolacją, 
kiedy woda przeciekła w głąb 
izolacji pod podłogą.

 Osuszanie w trybie ssącym 
to dobra i prosta metoda 
osuszania konstrukcji wielo-
warstwowych. W przypadku 
osuszania tzw. Podposadz-
kowego podłóg jastrycho-

wych z izolacją, kiedy woda 
przeciekła w głąb lub izolacji 
pod podłogą pływającą 
można zawsze rozpocząć od 
osuszania w trybie ssącym.

OSUSZANIE W TRYBIE TŁOCZĄCYM OSUSZANIE W TRYBIE SSĄCYM

Podczas osuszania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć można zastosować 
cały szereg różnych technik. Każda szkoda ma unikalny charakter, a rozwiązanie 
problemu prawie zawsze należy dostosować indywidualnie. Wybór sposobu należy 
m.in. od rozmiaru szkody, materiału, z którego zbudowana jest konstrukcja 
przeznaczona do osuszenia, a także wymagań w kontekście czasu osuszania, 
poziomu generowanego hałasu, zużycia energii itp.

RÓŻNE METODY USUWANIA SZKÓD 
WYRZĄDZONYCH PRZEZ WODĘ.

Osuszacz i pompa jednocześnie osuszają w trybie tłoczącym 
wielowarstwową podłogę i ścianę belkową.

Pompa ciśnieniowa osusza w trybie ssącym konstrukcję podłogi, 
współpracując z separatorem wody i urządzeniem Kombi.
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  Jednym ze skuteczniej-
szych sposobów osuszania 
legarów lub konstrukcji 
szkieletowych jest stoso-
wanie osuszacza razem 
z wentylatorem niskociśnie-
niowym. Takie połączenie 
powoduje, że można wpro-

wadzić duże ilości suchego 
powietrza do wnętrza 
konstrukcji, co oznacza, że 
rozwiązanie świetnie spraw-
dza się podczas osuszania 
konstrukcji belkowych, ścian, 
podłóg oraz innych porowa-
tych powierzchni.

  Osuszacz należy umieścić 
w pomieszczeniu, gdzie wy-
stąpiła szkoda. Osuszacz wy-
dmuchuje suche powietrze 
w całym pomieszczeniu, co 

powoduje osuszanie wszyst-
kich powierzchni. Początko-
wo dobrze jest zastosować 
bardziej intensywną metodę 
osuszania.

 Bardzo skutecznym 
sposobem przyspieszenia 
procesu osuszania i pełnego 
wykorzystania możliwości 
osuszacza jest owinięcie folią 
plastikową przesiąkniętej 

wodą konstrukcji, np. pod-
łogi czy ścian. W ten sposób 
można znacznie szybciej 
osuszyć zalane miejsce, 
używając mniejszej liczby 
urządzeń.

OSUSZANIE IZOLACJI PODŁÓG I ŚCIAN

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ

OSŁONY Z FOLII PLASTIKOWEJ  
(OSUSZANIE PUNKTOWE LUB W OSŁONIE)

Osuszacz i wentylator niskociśnieniowy osuszają podłogę na legarach.

Wentylator wspomaga dystrybucję suchego powietrza w pomieszczeniu.

Zoptymalizuj efekty osuszania dzięki osłonom z folii plastikowej.

Więcej  
informacji na  

temat naszych  
metod osuszania  

na stronie  
corroventa.pl



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

Dysponujemy wiedzą i sprzętem, dzięki którym znajdziemy maksymalnie wydajne rozwiązanie danego problemu.

Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do 
usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jeste-
śmy jednym z liderów rynku i specjalizujemy się innowacyjnych rozwiązaniach w branży. Nasze 
produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach 
oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych 
parków maszyn do wynajęcia w Europie. Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku 
miejscach w Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.    

www.corroventa.pl

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

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


