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WYSOKO WYDAJNY MOBILNY  
OSUSZACZ ADSORPCYJNY DO  
DUŻYCH I WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ

Wysoko wydajny mobilny osu-
szacz adsorpcyjny do dużych  
i wymagających zadań. Model 
A50 TD2 idealnie sprawdza się
podczas osuszania nowych  
i remontowanych budynków  
o dużej kubaturze oraz w 
nagłych wypadkach np. po 
powodzi lub gaszeniu pożaru.

OSUSZANIE KONSTRUKCJI  
BUDOWLANYCH
Dzięki odpowiedniej wiedzy i  
zastosowaniu właściwych procedur 
można w prosty i naturalny sposób 
uwzględnić etap osuszania pod-
czas budowy, zapewniając sobie 
większe tempo budowy oraz lepszą 
jakość efektu końcowego.

Umożliwia przepływ suchego 
powietrza do 4300 m3/godz. i jest 
wyposażony w dodatkowy grzejnik. 
Urządzenie jest proste w obsłudze      
i zawiera wszelkie akcesoria niezbęd-
ne do przeprowadzenia dużych prac 
osuszania. Maszynę można umieścić 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynku.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU A50 TD2:
  Idealne rozwiązanie przy dużych

    i wymagających wysokiej wydajności
    pracach oraz do osuszania konstrukcji
    budowlanych.
  Można go unieść wózkiem widłowym

    lub dźwigiem.
  Łatwość uruchomienia,  

manewrowaniai monitorowania. Ste-
rowanie i obsługa za pomocą panelu 
dotykowego.

Im szybciej podjęte zostaną prace 
osuszające, tym większa szansa zmini-
malizowania zakresu szkód i skrócenia 
czasu osuszania. Można uniknąć dużych 
kosztów, jeśli zdecyduje się na skutecz-
ną metodę i szybko ją zastosuje.

IDEALNY DO DUŻYCH I WYMAGAJĄCYCH 
ZADAŃ OSUSZANIA

  Model A50 TD2 odzyskuje 85% ciepła, 
dzięki opatentowanej technologii. Maszynę 
można umieścić zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynku.

  Wydajność energetyczna: dzięki 
opatentowanej technologii odzy-
skuje 85% ciepła.

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

potrzebne jest prawo jazdy kate-
gorii B.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Wysoko wydajny osuszacz 
adsorpcyjny odpowiedni do 
osuszania dużych pomieszczeń 
po zalaniu oraz konstrukcji 
budowlanych.

Do 450 l/dobę.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
Maksymalne ponowne wykorzystanie 
energii dzięki opatentowanemu wymienni-
kowi ciepła i dodatkowemu ogrzewaczowi 
suchego powietrza o mocy 12 kW. Kompak-
towy format i niewielka masa minimalizują 
zużycie energii w łańcuchu logistycznym 
oraz poprawiają środowisko pracy.

SZKODY WODNE I POWÓDŹ
Powódź lub zalanie wodą nie musi zawsze 
mieć katastrofalnych skutków. Nasza firma 
posiada wiedzę oraz specjalistyczny sprzęt 
do osuszania różnego rodzaju konstrukcji 
budowlanych, dzięki czemu można szybko 
i skutecznie wysuszyć każdą szkodę wy-

rządzoną przez wodę. Dzięki współpracy z 
klientami i usytuowaniu magazynów maszyn 
w kilku miejscach w Europie możemy szybko 
dostarczyć odpowiednie urządzenia na miejsce, 
również przy dużych powodziach z wieloma 
szkodami.



KRÓTSZY CZAS BUDOWY I SZYBSZA PRZEPROWADZKA 
DZIĘKI NAJNOWOCZEŚNIEJSZEMU SPRZĘTOWI NA RYNKU

Skuteczne i rzetelne osuszanie 
podczas budowy zapewnia, 
że konstrukcja budynku nie 
będzie zawierać wilgoci, która 
później może być źródłem 
szkód i dużych problemów. 
Ponadto skraca czas budowy 
i umożliwia szybszą prze-
prowadzkę do nowego budyn-
ku.

Tak więc osuszanie konstrukcji 
budowlanych jest ważne z wielu 
powodów, nie tylko finansowych.

W dużych, mocno zawilgoconych 
budynkach bardzo często lepiej jest 
użyć jednego, ale dużego osuszacza 
w miejsce kilku mniejszych. Model 
A50TD2 marki Corroventa to duży 
osuszacz, który nadaje się doskonale 
do większych nowo wybudowanych 
budynków lub dużych szkód wyrząd-
zonych przez wodę.

Osuszacz adsorpcyjny A50 TD2 nadaje się 
doskonale do osuszania nowo wybudowa-
nych budynków o dużej powierzchni lub 
usuwania dużych szkód wodnych. Urzą- 
dzenie jest proste w obsłudze i zawiera 
wszelkie akcesoria niezbędne do przepro-
wadzenia dużych prac osuszania.

OSUSZANIE PO GASZENIU POŻARU
W przypadku gaszenia pożaru 
kluczowe znaczenie ma nie-
zwłoczne rozpoczęcie procesu 
osuszania. 

Żrące opary, które często powsta-
ją podczas pożaru, w połączeniu 
z bardzo wilgotnym powietrzem zwią-
zanym z procesem gaszenia mają bar-
dzo negatywny wpływ na wszelkiego 
rodzaju powierzchnie metalowe  
i elementy elektroniczne.

W takich okolicznościach trzeba jak 
najszybciej obniżyć względną wilgo 

 
tność powietrza. Wówczas suszenie 
wiąże się z zapewnieniem ogromnych 
ilości ciepłego, suchego powietrza 
oraz dużej jego wymiany w osusza-
nym pomieszczeniu. 

Jeśli zachodzi ryzyko uszkodzenia 
maszyn lub innego delikatnego 
sprzętu, najlepiej zastosować metodę 
osłony z folii plastikowej, aby szybciej 
obniżyć wilgotność względną.



ZŁĄCZE KULOWE
Złącze bezpieczeństwa AL-KO – 
zaczep kulisty ze stabilizatorem. 
Optymalne bezpieczeństwo 
i ochrona przed kradzieżą.

NOGI PODPOROWE
Umieszczone na środku z tyłu do 
stabilizacji maszyny. Na korbę.

DRENAŻ PRZY UŻYCIU POMPY
Podłączenie węża do skroplin  
od wymiennika ciepła z pompą.

ZAWÓR MOKREGO POWIETRZA
Automatycznie reguluje ilość 
mokrego powietrza według 
podanej wartości zadanej.

SZYNA UNOSZĄCA
Możliwość podniesienia wózkiem 
widłowym. Dwie szyny unoszące 
dostosowane do użycia z wóz-
kiem widłowym po obu dłuższych 
bokach.

PANEL STEROWANIA 
Modelem A50 TD2 steruje się 
za pomocą 7-calowego ekranu 
dotykowego. Rozruch, sterowa-
nie, nadzór, funkcje kontrolne 
oraz sterowanie komputerowe.

GNIAZDO DO HIGROSTATU 
Podczas osuszania pomieszczeń 
wrażliwych na zmiany wilgot-
ności do urządzenia można 
podłączyć higrostat.

GNIAZDO DO TERMOSTATU
Do kontroli temperatury dodat-
kowego ogrzewacza.

UCHA DO PODNOSZENIA
Możliwość podniesienia dźwi-
giem. Cztery ucha do podnos-
zenia umieszczone na górze 
obudowy maszyny.

SPRZĘT/AKCESORIA
Oświetlone wnętrze urządzenia zawiera: 

• 2 przewody elektryczne z wtyczkami 32 A.
• Wąż do mokrego powietrza.
• Wąż do suchego powietrza.
• Wąż do odprowadzania skroplin.
• Wykręcane nogi podporowe.
• 2 koła z klockami hamulcowymi.
• Elektryczny adapter sprzęgający.
• Filtr.
• Gaśnica.
• Koło zapasowe.

WTYCZKA PODŁACZENIOWA
3 fazy do osuszacza/ogrzewacza.

32 A.

ŁATWY W UŻYCIU, PRZENOSZENIU I PODNOSZENIU



ZASADY OSUSZANIA NA ZEWNĄTRZ ZASADY OSUSZANIA WEWNĄTRZ

Zasilanie 3 fazowe Osuszanie 400 V 32 A

Zasilanie 3 fazowe Dodatkowy ogrzewacz (w razie potrzeby) 400 V 32 A

Moc znamionowa 17,5 kW

Moc znamionowa Dodatkowy ogrzewacz (w razie potrzeby) 12,0 kW

Maksymalny przepływ powietrza 4 300 m3/godz.

Wydajność (20°C, 80% RH) 450 l/dzień

Waga 1 090 kg

Wymiary (D x S x W) 410 x 200 x 190 cm

Nr kat. 05555

DANE TECHNICZNE

WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI ORAZ  
SZYBKA DOSTAWA NA  
WSKAZANE MIEJSCE.

PORADY  
WYKWALIFIKOWANEGO  

PERSONELU.

DOSTAWA WYSOKIEJ JAKOŚCI  SPRZĘ-
TU, SPRAWDZONEGO W PRAKTYCE I 
ODPOWIEDNIO SERWISOWANEGO.

Firma Corroventa oferuje możliwość wynajmu modelu A50 TD2 na krótkie lub dłuższe okresy. 
Mamy większość produktów niezbędnych w przypadku usuwania szkód wyrządzonych przez 
wodę i wilgoć, a także gwarantujących dobrą kontrolę wilgotności podczas budowy nowych 
budynków lub remontu starych. Proponujemy szeroki wachlarz modeli – od małych przenośnych 
osuszaczy po wielkie mobilne maszyny. Stałym klientom, którzy często wypożyczają nasz  
sprzęt, proponujemy odrębne umowy najmu, których warunki podlegają negocjacjom.

Bezpośredni wynajem na stronie:www.corroventa.pl/wynajem

WYNAJEM MASZYN CORROVENTA

ZASADY OSUSZANIA



SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

W trakcie seminariów przeprowadzamy praktyczne 
testy różnych metod osuszania. We własnych 
pomieszczeniach laboratoryjnych testujemy teorię w 
praktyce, osuszając różnego rodzaju szkody wyrządzone 
przez wodę oraz dokonując pomiarów.

Produkty firmy Corroventa mają decydujące
znaczenie dla konsekwencji 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 Europie zatrudniają wykwali-
fikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę naszych 
urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na wyciągnię-
cie ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę, a 
urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.

Biuro główne Biura sprzedażySpółki zależne

WIEDZA W ASORTYMENCIE
– 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 orga-
nizujemy również różne standardowe 
seminaria i szkolenia oraz przygotowu-
jemy 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 przyjaznych dla użytkownika 
produktów. W dłuższej perspektywie 
takie podejście jest korzystne dla obu 
stron – nas i klienta.

 
PRZYKŁADOWE 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 niebieskiego betonu.
  Osuszanie strychów za pomocą

    kontrolowanej wentylacji.



CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O 
TEL +48 504 407 090  •  www.corroventa.pl

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia 
do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemne zapachy i 
radon. Jesteśmy liderem w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne 
rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i ener-
gooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy 
Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia w całej 
Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.    

www.corroventa.pl

CZY 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.

Zapraszamy
na stronę

corroventa.pl


