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MOCNE, CICHO  
PRACUJĄCE  
POMPY CIŚNIENIOWE  
I SEPARATORY WODY
IDEALNE MASZYNY  
DO OSUSZANIA  
KONSTRUKCJI  
WIELOWARSTWOWYCH
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POWÓDŹ LUB SZKODA SPOWODOWANA WODĄ mogą 
być dużym problemem, ale nie muszą oznaczać katastrofy. 
Corroventa posiada wiedzę oraz specjalistyczny sprzęt do 
osuszania różnego rodzaju budowli i konstrukcji, dzięki  
czemu potrafimy szybko i skutecznie wysuszyć każdą  
szkodę wyrządzoną przez wodę. Dzięki parkom maszyno-
wym i magazynom maszyn w wielu miejscach w Europie 
możemy szybko dostarczyć odpowiednie urządzenia na 
miejsce, również tam, gdzie dotyczy to wielu nieruchomości.
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OSUSZANIE KONSTRUKCJI  
WIELOWARSTWOWYCH  
W TRYBIE TŁOCZĄCYM I SSĄCYM.

SERIA ES – WYGODNE CYFROWE 
STEROWANIE
ES to seria najbardziej praktycznych, 
elastycznych i energooszczędnych  
produktów na rynku. Pompy ciśnie-
niowe i separatory wody serii ES wy-
posażone są w inteligentny system 
cyfrowego sterowania.  
Mają wiele wbudowanych funkcji i 
trybów kontroli, takich jak: 
• Max Mode (Tryb maks.), który  

osusza najszybciej bez względu  
na zużycie energii;

• Eco Mode (Tryb eco), który osusza 
najoszczędniej w kontekście  
zużycia energii;

• ΔX, który generuje maksymalnie 
suche powietrze. 

Dzięki różnym trybom pracy efekty 
osuszania można dostosować 
do konkretnego zadania, mając 
jednocześnie pewność, że maszyna 
zużywa mniej energii i pracuje  
jeszcze ciszej. 

Urządzenia mogą komunikować się 
z innymi urządzeniami z serii ES, aby 
uzyskać optymalną wydajność oraz 
móc ze sobą współpracować. Poza 
tym można je podłączyć do systemu 
SuperVision®, dzięki któremu 
możliwe jest monitorowanie procesu 
osuszania przez komputer, telefon 
komórkowy lub tablet. Wszystkie 
te cechy tworzą całkowicie unikalny 
system oszczędzający pieniądze,  
czas i energię.

Na wczesnym etapie szkody wyrządzonej przez wodę osuszanie w trybie tłoczącym lub ssącym 
to idealne rozwiązanie. Technologia polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniu za pomocą 
osuszacza i jednoczesnym podnoszeniu ciśnienia w konstrukcji za pomocą pompy ciśnieniowej. 
Metoda opiera się na wprowadzaniu osuszonego powietrza do pompy ciśnieniowej, która pod-
wyższa temperaturę i ciśnienie powietrza. Suche i bardzo ciepłe powietrze jest wtłaczane w głąb 
konstrukcji budowlanej poprzez system węży podłączonych do wywierconych w niej otworów.

OSUSZANIE W TRYBIE TŁOCZĄCYMOSUSZANIE W TRYBIE SSĄCYM

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

Pompa ciśnieniowa osuszająca konstrukcję podłogi w 
trybie ssącym, użyta z separatorem wody i filtrem.
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JAKOŚĆ, KONSTRUKCJA I FUNK-
CJONALNOŚĆ DLA PROFESJONAL-
NEGO OSUSZANIA W POMIESZ-
CZENIACH MIESZKALNYCH.

Pompy ciśnieniowe i separatory wody firmy Corroventa z nowej ES są niewielkie, można je 
sztaplować i mają ergonomiczną konstrukcję. Ich podłączenie oferuje unikalne możliwości 
zaawansowanego sterowania połączone z łatwością użytkowania. Nasze pompy ciśnieniowe 
zostały opracowanie specjalnie pod kątem osuszania konstrukcji wielowarstwowych, zwłaszcza 
w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu generowanego 
przez urządzenie. Są skonstruowane dla przepływu powietrza do 300 m3/godz. Separatory 
wody mają kilka opcji filtrów, w zależności od potrzeb i panujących warunków. 
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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 odpowied-
niki. Są zoptymalizowane 
pod kątem zużycia energii 
zarówno przy niewielkich,  
jak i dużych pracach.

CICHA PRACA.  
Maszyny pracują niezwykle 
cicho, a modele ES posiadają 
nawet tryb cichy, który można 
nastawić podczas pracy w 
nocy. To ogromna zaleta,  
jeśli urządzenie pracuje w 
budynku mieszkalnym.

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. 

NÓŻKI URZĄDZENIA są wykonane 
z gumy PUR, aby wyeliminować 
ryzyko uszkodzenia podłoża.

MASZYNY KOMUNIKUJĄ SIĘ 
MIĘDZY SOBĄ. Maszyny ES mają 
wbudowany inteligentny system 
sterowania, który umożliwia 
uzyskanie optymalnej wydajności 
oraz współpracy pomiędzy  
pompami ciśnieniowymi,  
osuszaczami i separatorami wody.

DZIĘKI SYSTEMOWI  
SUPERVISION® można  
monitorować proces osuszania z 
poziomu komputera, tabletu lub 
telefonu komórkowego. Każdy 
moduł SuperVision® może  
monitorować aż osiem maszyn ES, 
umożliwiając łatwą i szybką zdalną 
kontrolę procesu osuszania.

Duże zdjęcie 
przedstawia pompę 
ciśnieniową T2 ES.
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MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA 
PRZEWODU wokół uchwytu 
i przymocowania magnesem 
na obudowie.

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

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

SZACUNKOWA ILOŚĆ WODY. 
Łatwy odczyt objętości  
nagromadzonej wody z  
poziomu obudowy.
(Dotyczy separatora wody  
WS4 ES w połączeniu z  
pompą ciśnieniową ES ze  
sterowaniem cyfrowym.)

3-STOPNIOWA TECHNOLOGIA 
FILTRACJI, która zapewnia  
czystość powietrza wylotowego, 
co wydłuża cykl życia pompy. 
Łatwo dostępny filtr, który  
prosto się wymienia.
(Dotyczy separatora wody  
WS4 ES.)

PROSTA KONSERWACJA  
– za pomocą dwóch pokręteł na 
górze otwiera się maszynę do 
celów serwisowych i wymiany  
filtra. Pompę łatwo się czyści, 
gdyż jest przymocowana do  
pokrywy i wyjmowana razem  
z nią podczas demontażu.  
Wszelkie zabrudzenia wypłukuje 
się po prostu za pomocą węża.
(Dotyczy separatora wody  
WS4 ES.)

CORROFILTR INLINE H13 
grube sito, filtr cyklonowy oraz drobny filtr  
HEPA H13 w jednym zestawie. Chroni urządzenia  
przed cząsteczkami brudu i eliminuje zanieczyszczenia  
w wilgotnym powietrzu wypuszczanym do otoczenia podczas  
osuszania w trybie ssącym. Wysoki stopień filtrowania dzięki filtrowi HEPA H13. 

(Corrofiltr Inline dostępny jest w dwóch wersjach z różnymi rodzajami filtrów HEPA)
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DANE TECHNICZNE – POMPY CIŚNIENIOWE I SEPARATORY WODY

PODŁĄCZENIE OFERUJE 
UNIKALNE MOŻIWOŚCI.

Separator wody WS4 ES ma  
wydajność rzędu 25 litrów 
na minutę. Urządzenie może 
współpracować ze wszyst-
kimi pompami ciśnieniowy-
mi, jednak podłączenie do 
naszych pomp ciśnieniowych 
z serii ES oferuje unikalną 
funkcjonalność. 

Model WS4 ES ma bezpieczną 
konstrukcję gwarantującą, że do 
podłączonej pompy nie przedostanie 
się woda. Separator wody wyposażo-
ny jest w technologię 3-stopniowej 
filtracji, która zapewnia czystość 

powietrza wylotowego, co wydłuża 
cykl życia pompy.

POMPA CIŚNIENIOWA DZIAŁA  
DOSKONALE MIMO  
EKSTREMALNEGO OBCIĄŻENIA
Ilość powietrza/ciśnienie pracy pompy 
można dostosować do rozmiarów 
pomieszczenia i konkretnych potrzeb. 
Wraz ze wzrostem temperatury 
zmniejsza się moc urządzenia. Takie 
ustawienie umożliwia kontynuację 
pracy urządzenia również przy  
ekstremalnym obciążeniu; maszyna 
nie zatrzymuje się i nie wymaga 
ręcznego przywrócenia do pracy,  
jak ma to miejsce w przypadku po-
dobnych urządzeń dostępnych  
na rynku.

DROBNY FILTR INLINE  
– łatwo dostępny i 
prosty w wymianie.

Zdjęcie przedstawia  
separator wody WS4 ES.

PROSTA KONSERWACJA  
– za pomocą dwóch  
pokręteł otwiera się  
maszynę do celów serwi-
sowych i wymiany filtra.

Nazwa produktu T2 T2 ES T4 ES WS4 ES

Produkt Pompa ciśnieniowa Pompa ciśnieniowa Pompa ciśnieniowa Separatory wody

Energy Saving (model ES) - • • •

Kompatybilny z Supervision® - • • •

Silent mode (Tryb cichy) - • • •

Sterowanie cyfrowe - • • •

Przepływ powietrza, m3/godz. Do 180 Do 180 Do 300 –

Ciśnienie (mbar) Do 260 Do 260 Do 260 –

Maks. wysokość pompowania, m - – – 3,5

Wydajność, l/min - – – 25

Poziom hałasu przy  
maksymalnej mocy, dB(A)

48 48 48 –

Moc przyłączeniowa, W 1100 1100 1800 700

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

Masa, kg 13 14 17,5 20

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 370 x 295 x 430 370 x 295 x 430 430 x 295 x 430 446 x 293 x 487

Numer artykułu 1003669 1002535 1001846 1001653
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SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

WIEDZA NA TEMAT ASORTYMENTU  
– 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  
standardowe seminaria i szkolenia 
oraz przygotowujemy szkolenia spe-
cjalnie pod kątem potrzeb klienta.

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

ogromne znaczenie w kontekście 
zapewniania oferty naprawdę wydaj-
nych 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.

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 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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MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer 036-37 12 00 i porozmawiaj z ekspertem.  

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

Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do usuwania 
szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy jedną z wiodących 
firm na rynku, 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. Rozwojowa, 41-103 Siemianowice Śląskie 

Tel +48 662 176 670 • www.corroventa.pl

Współpraca z firmą Corroventa zapew-
nia elastyczne możliwości. Nasze cztery 
różne modele biznesowe są przygoto-
wane w sposób gwarantujący możliwie 
najlepsze rozwiązanie dla naszych 
partnerów. 

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

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

 Park maszyn (System Pool). Ty prze-
chowujesz maszyny przez dłuższy czas, 
dzięki czemu współpraca pomiędzy 
stronami przebiega sprawniej. Ponadto 
maleje liczba transportów.

 Leasing.

CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ W ZALEŻNOŚCI OD SWOICH POTRZEB

ZAKUP WYNAJEM PARK MASZYN LEASING


