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Osuszacze Corroventa to gwarancja bezpiecznego i szybkiego 
montażu w ogrzewanych pomieszczeniach i dlatego idealnie 
nadają się w nagłych wypadkach. Wszystkie modele są energo-
oszczędne, jednak nasze maszyny z serii ES mogą poszczycić się 
jeszcze większą wydajnością energetyczną oraz precyzyjniejszym 
systemem sterowania, który optymalizuje proces osuszania. 
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Należący do serii produktów ES osuszacz kondensacyjny K3 ES HP ma kilka wbu-
dowanych trybów pracy i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty 
osuszania do potrzeb danego miejsca. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe 
zużycie energii niż tradycyjne osuszacze kondensacyjne. Osuszacz pracuje niezwykle 
cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.
   Osuszacz kondensacyjny K3 ES HP może współpracować z innymi urządzeniami 
z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki 
systemowi SuperVision®.

MODEL K3 ES HP JEST WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY:
  Mocny wentylator, który wydajnie rozprowadza suche powietrze
  Pompę

Grupa najmniejszych osuszaczy kondensacyjnych z serii ES 
o wydajności do 30 l/dobę oraz przepływie powietrza rzędu 
300 m3/godz. Pomimo niewielkich rozmiarów urządzenie K3 
ES HP wyciąga więcej wody niż dwukrotnie większe tradycyjne 
osuszacze kondensacyjne. 

OSUSZACZE KONDENSACYJNY K3 ES HP

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

Przepływ powietrza 300 m3/godz.

Maks. Wydajność 30 l/dzień

Wydajność 30°C, 80% RH 24 l/dzień

Wydajność 20°C, 60% RH 12 l/dzień

Zakres pracy, RH% 30–100 %

Zakres pracy, °C +9 - +38 °C

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) wys. szybkość 52 dB (A)

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) niska szybkość 47 dB (A)

Moc znamionowa 550 W

Zużycie energii przy, 20°C, 60% RH 420 W

Czynnik chłodniczy R410A

Zasilanie 1 fazowe  230 V / 50 Hz

Waga 22 kg

Rozmiar (D x S x W) 430 x 295 x 470 mm

Nr kat. 1003118

NEWIELKIE ROZMIARY

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, 
a jej ergonomiczny kształt umożliwia między innymi 
sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas 
transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami.

Są zaprojektowane tak, aby można było bezpiecznie 
ustawiać jedną maszynę na drugiej. Kompaktowa budowa 
maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania 
oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umie-
ścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym 
samochodem serwisowym.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Więcej informacji na temat serii ES i systemu 
SuperVision® znajduje się na stronach 12–15.

Wąż Ø 102 mm ....................................s. 87 

Filtr powietrza (1002412)

Filtr skroplin (1002406)

SuperVision®  .......................................s. 78

A2 ES  ...................................................s. 22

A4 ES  ...................................................s. 23

A4 ES X  ................................................s. 24

K5 ES HP PX  ........................................s. 35

T2 ES  ................................................... s. 42

T4 ES ................................................... s. 43

WS4 ES ............................................... s. 50

AX3000  .............................................. s. 56

HP 2000XT ..........................................s. 57
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URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

OSUSZACZE KONDENSACYJNY K5 ES HP PX

Należący do serii produktów ES osuszacz kondensacyjny K5 ES HP PX ma kilka 
wbudowanych trybów pracy i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty 
osuszania do potrzeb danego miejsca. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe 
zużycie energii niż tradycyjne osuszacze kondensacyjne.

Osuszacz pracuje niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas użytku 
w budynkach mieszkalnych. Osuszacz kondensacyjny K5 ES HP PX może współ-
pracować z innymi urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego 
monitorowania jego pracy dzięki systemowi SuperVision®.

MODEL K5 ES HP PX JEST WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY:
  Mocny wentylator, który wydajnie rozprowadza suche powietrze
  Dodatkowy grzejnik do stosowania w nieogrzewanych pomieszczeniach
  Pompa i zbiornik umożliwiające elastyczne zastosowanie

Grupa największych osuszaczy kondensacyjnych z serii ES i 
jednocześnie najbardziej kompaktowych i wydajnych osuszaczy 
kondensacyjnych na świecie względem swoich rozmiarów. 
Model K5 ES HP PX ma wydajność do 45 l/dobę i obsługuje 
przepływ powietrza rzędu 500 m3/godz.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE

Przepływ powietrza 500 m3/godz.

Maks. Wydajność 45 l/dzień

Wydajność 30°C / 80% RH 36 l/dzień

Wydajność 20°C / 60% RH 18 l/dzień

Zakres pracy, RH% 30–100%

Zakres pracy, °C +3°C  -  +38°C

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) wys. szybkość 53 dB (A)

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) niska szybkość 48 dB (A)

Moc znamionowa 550 W

Zużycie energii przy 20°C / 60% RH 700 W 
(z dod. ogrzewacz: 2000 W)

Czynnik chłodniczy R410A (280 g)

Zasilanie 230 V / 50Hz

Waga 41,5 kg

Rozmiar (D x S x W) 520 x 445 x 710 mm

Nr kat. 1003229

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, 
a jej ergonomiczny kształt umożliwia między innymi 
sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas 
transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. 

A Wyposażony w uchwyt do ciągnięcia i duże koła, 
które ułatwiają przewożenie. Duży uchwyt jest składany, 
co ułatwia niesienie maszyny przez dwie osoby. Poza 
tym maszynę można stawiać jedną na drugiej podczas 
przechowywania.

B Wygodny w użyciu uchwyt. 

C Żadnych plączących się przewodów. Przewód wystarczy 
owinąć wokół uchwytu i umocować magnesem na blaszce.

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

A

A

B
C

D

AKCESORIA

Więcej informacji na 
temat serii ES i systemu 

SuperVision® znajduje się 
na stronach 12–15.

SuperVision®  .......................................s. 78

A2 ES  ...................................................s. 22

A4 ES  ...................................................s. 23

A4 ES X  ................................................s. 24

K3 ES HP ............................................. s. 34

T2 ES  ................................................... s. 42

T4 ES ................................................... s. 43

WS4 ES ............................................... s. 54

AX3000  .............................................. s. 56

HP 2000XT ..........................................s. 57

Wąż Ø 102 mm ....................................s. 87

Zbiornik

Filtr (1002827)

Filtr skroplin (1003146)
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WYSOKO WYDAJNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE 
WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE
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. Nasze osuszacze kondensa-
cyjne są niewielkie, jednak należą do najbardziej wydajnych na rynku. 
Dostępne są modele analogowe i cyfrowe.
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OSUSZACZE KONDENSACYJNY K3 HPB

Jego wentylator może pracować na dwóch poziomach prędkości, co powo-
duje, że urządzenie jest elastyczne w użyciu. Maszyna jest wytrzymała cho-
ciaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między 
innymi sztaplowanie, co ułatwia jej transport pomiędzy zleceniodawcami.
    Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas 
użytku w budynkach mieszkalnych. Model K3 HPB wyposażony jest w 
zbiornik.

Model K3 HPB to niewielki, ale wydajny osuszacz kondensa-
cyjny o wydajności do 30 l/dobę.

DANE TECHNICZNE

Przepływ powietrza 300 m3/godz.

Maks. Wydajność 30 l/dzień

Wydajność 30°C / 80% RH 24 l/dzień

Wydajność 20°C / 60% RH 12 l/dzień

Zakres pracy, RH% 30-100%

Zakres pracy, °C +9 - +35 °C

Poziom natęż. dźwięku dB (A) (3 m) tryb b. szybki 52 dB (A)

Poziom natęż. dźwięku dB (A) (3 m) tryb wolny 47 dB (A)

Moc znamionowa 550 W

Zużycie energii przy 20°C / 60% RH 420 W

Czynnik chłodniczy R410A

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 31 kg

Rozmiar (D x S x W) 500 x 445 x 650 mm

Nr kat. 1003927

AKCESORIAURZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, 
a jej ergonomiczny kształt umożliwia między innymi 
sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas 
transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. 

A Wyposażony w uchwyt do ciągnięcia i duże koła, 
które ułatwiają przewożenie. Duży uchwyt jest składany, 
co ułatwia niesienie maszyny przez dwie osoby. Poza 
tym maszynę można stawiać jedną na drugiej podczas 
przechowywania.

B Wygodny w użyciu uchwyt. 

C Żadnych plączących się przewodów. Przewód wystarczy 
owinąć wokół uchwytu i umocować magnesem na blaszce.

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

Higrostat HR1-5 ..................................s. 80

Higrostat HMH1-10 .............................s. 80

Zbiornik

Filtr (1002412)

Filtr skroplin (1003146)

AX3000  .............................................. s. 56

HP 2000XT ..........................................s. 57
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Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, 
dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej 
obciążają kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnosze-
nie po schodach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR 
chronią nogi przed urazami.

Żadnych plączących się przewodów. Przewód wystarczy 
owinąć wokół uchwytu i umocować magnesem na blaszce.

DANE TECHNICZNE

Przepływ powietrza 300 m3/godz.

Maks. Wydajność 30 l/dzień

Wydajność 30°C / 80% RH 24 l/dzień

Wydajność 20°C / 60% RH 12 l/dzień

Zakres pracy, RH% 30-100%

Zakres pracy, °C +9 - +35 °C

Poziom natęż. dźwięku dB (A) (3 m) tryb b. szybki 52 dB (A)

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) niska szybkość 47 dB (A)

Moc znamionowa 550 W

Zużycie energii przy 20°C / 60% RH 420 W

Czynnik chłodniczy R410A

Zasilanie  1-phase 230 V / 50 Hz

Waga 21,5 kg

Rozmiar (D x S x W) 430 x 295 x 470 mm

Nr kat. 1002558

Model K3 HP jest wyposażony w mocny wentylator pracujący na dwóch 
poziomach prędkości, który wydajnie rozprowadza suche powietrze. Maszyna 
jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt 
umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia jej transport pomiędzy 
zleceniodawcami.

Osuszacz pracuje niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas 
użytku w budynkach mieszkalnych. Model K3 HP jest wyposażony w mocny 
wentylator i pompę. Dostępny jest również z funkcją oszczędzania energii 
(Energy Saving) w modelu K3 ES HP.

MODEL K3 HP JEST WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY:
  Mocny wentylator, który wydajnie rozprowadza suche powietrze.
  Pompę
  Złączki

OSUSZACZE KONDENSACYJNY K3 HP
Model K3 HP to nasz najmniejszy osuszacz kondensacyjny o 
wydajności do 30 l/dobę oraz przepływie suchego powietrza 
rzędu 300 m3/godz. Pomimo niewielkich rozmiarów model 
K3 HP wyciąga więcej wody niż dwukrotnie większe tradycyjne 
osuszacze kondensacyjne.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

INTELIGENTNE FUNKCJE

AKCESORIAURZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Higrostat HR1-5 ..................................s. 80

Higrostat HMH1-10 .............................s. 80

Wąż Ø 102 mm ....................................s. 87

Filtr (1002412)

AX3000  .............................................. s. 56

HP 2000XT ..........................................s. 57
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OSUSZACZE KONDENSACYJNY K5 HP PX

Wyposażony jest w dodatkowy grzejnik do stosowania w nieogrzewanych 
pomieszczeniach. Ponieważ osuszacz wyposażony jest zarówno w pompę, jak i 
zbiornik, sposób odprowadzania skroplin można elastycznie dostosowywać do 
warunków pracy. 

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia jej transport pomiędzy 
zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą 
np. podczas użytku w budynkach mieszkalnych.

MODEL K5 HP PX JEST WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY:
  Mocny wentylator, który wydajnie rozprowadza suche powietrze
  Pompę
  Zbiornik

Model K5 HP PX to niewielki, ale wydajny osuszacz kondensa-
cyjny o wydajności do 45 l/dobę.

DANE TECHNICZNE

Przepływ powietrza (two speeds) 500 m3/godz.

Maks. Wydajność 45 l/dzień

Wydajność 30°C / 80% RH 36 l/dzień

Wydajność 20°C / 60% RH 18 l/dzień

Zakres pracy, RH% 30-100%

Zakres pracy, °C +9 - +35 °C

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) wys. szybkość 53 dB (A)

Poziom natęż. dzwięku dB (A) (3 m) niska szybkość 48 dB (A)

Moc znamionowa  700 W  (z dod. ogrzewacz: 2000 W)

Dodatkowy grzejnik (pełna kontrola temperatury) 1 300 W

Zużycie energii przy 20°C / 60% RH 550 W

Czynnik chłodniczy R410A

Zasilanie 230 V / 50Hz

Waga 36 kg

Rozmiar (D x S x W) 520 x 445 x 710 mm

Nr kat. 1003936

AKCESORIAURZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Higrostat HR1-5 ..................................s. 80

Higrostat HMH1-10 .............................s. 80

Filtr (1002827)

Zbiornik

AX3000  .............................................. s. 56

HP 2000XT ..........................................s. 57

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, 
a jej ergonomiczny kształt umożliwia między innymi 
sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas 
transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. 

A Wyposażony w uchwyt do ciągnięcia i duże koła, 
które ułatwiają przewożenie. Duży uchwyt jest składany, 
co ułatwia niesienie maszyny przez dwie osoby. Poza 
tym maszynę można stawiać jedną na drugiej podczas 
przechowywania.

B Wygodny w użyciu uchwyt. 

C Żadnych plączących się przewodów. Przewód wystarczy 
owinąć wokół uchwytu i umocować magnesem na blaszce.

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