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”„Od samego początku istnienia firmy, czyli od 1985 roku, 
Corroventa dąży do produkowania maszyn, które nie tylko 
szybko osuszają, ale także są maksymalnie wydajne.  
Pomimo nowych wymagań rynkowych dokładamy  
wszelkich starań, aby wciąż dzierżyć palmę pierwszeństwa.  
Innowacja to podstawa naszej działalności, a seria ES jest 
tego doskonałym potwierdzeniem”.

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 
maszyny. ES to skrót od “Energy Saving”(ang. oszczędność energii) i właśnie ten cel przyświecał nam podczas projek-
towania 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.
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corrovenTa // JaKość

Corroventa to przedsiębiorstwo technologiczne, łączące potrzebę innowacyjności z 
30-letnim doświadczeniem w dziedzinie usuwania szkód wyrządzonych przez wodę. 
Pomysły rodzą się w praktyce u naszych klientów, często na miejscu zdarzenia. 

INNOWACYJNOŚĆ I JAKOŚĆ  
W KAŻDYM SZCZEGÓLE.

Nasi klienci zawsze stanowią punkt 
wyjścia podczas projektowania nowych 
produktów. Poszukiwanie inteligentnych 
i skutecznych rozwiązań, które  
zoptymalizują codzienną pracę naszych 
klientów, jest siłą napędową naszego 
rozwoju.

JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Nasze produkty mają osuszyć daną 
konstrukcję możliwie jak najszybciej, 
zużywając przy tym jak najmniej energii.

Poza tym powinny być kompaktowe 
i cicho pracować. To optymalne 
wymagania pod względem efektów 
osuszania, kosztów całego procesu 
oraz ochrony środowiska.

Wysoka jakość stanowi wizytówkę 
produktów firmy Corroventa i nie 
zamierzamy tego zmieniać.

Nasze osuszacze mają być wydajne 
i energooszczędne podczas wielu lat 
pracy. Ich solidna konstrukcja  
wytrzymuje intensywne użytkowanie 
w trudnych warunkach.

Aby zagwarantować wysoką jakość, 
projektujemy i produkujemy maszyny 
w naszej fabryce w Bankeryd. To tam 
maszyny poddawane są kontroli funk-
cjonalności i jakości na każdym etapie 
procesu produkcji. W ten sposób 
zapewniamy wysoki poziom jakości 
wyróżniający produkty Corroventa.

SERIA MASZYN ES oraz system SuperVision® to 
rewolucyjne rozwiązanie pod względem efektów 
osuszania, ochrony środowiska oraz całkowitych 
kosztów pracy. Wszystkie urządzenia serii ES są 
kompatybilne ze zdalnym systemem SuperVision®,  
co powoduje, że stanowią unikalne na rynku  
rozwiązanie. Dzięki systemowi SuperVision®  
można monitorować proces osuszania przez  
komputer, telefon komórkowy lub tablet. 

W NASZYM BIURZE GŁÓWNYM W SZWECJI funkcjonują działy rozwoju produktów, produkcji oraz szkoleń. Bliskość ich usytuowania 
oraz wzajemne kontakty gwarantują rozwój produktów zgodnie z wymaganiami rynku oraz wysoką jakość produkcji.
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””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 maszyny. To innowacyjność  
i jakość w każdym szczególe.”
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Działalność firmy Corroventa opiera się na głębokiej znajomości zjawiska wilgoci oraz sposobów 
jej usuwania w najskuteczniejszy sposób w zależności od warunków panujących w danym miejscu. 
Temat ten interesuje nas niezmiernie już od ponad 30 lat i przez cały ten czas zgłębiamy go na 
polu naukowym. Nasze dążenia do opracowania dobrych rozwiązań sprawdzających się w  
rzeczywistości zaowocowały powstaniem kilku opatentowanych produktów.

WYSOKO WYDAJNE ROZWIĄZANIA 
BAZUJĄCE NA INNOWACYJNYCH  
TECHNOLOGIACH I SUCHYCH FAKTACH.

Oferujemy asortyment najlepszych na 
rynku produktów, który powstał w wy-
niku prowadzenia ukierunkowanych na 
konkretny cel prac rozwojowych i który 
cechuje się innowacyjnymi funkcjami 
oraz wyrafinowanymi opcjami. Nasze 
produkty są kompaktowe, wydajne, 
ergonomiczne i energooszczędne.

Współpracując z nami, klienci mogą 
również skorzystać z wiedzy naszego 
działu pomocy technicznej oraz wziąć 
udział w szkoleniach organizowanych 
dla klientów i partnerów biznesowych. 

ZAKRES WSPÓŁPRACY I DUŻY  
PARK MASZYN DO WYNAJĘCIA
Naszym partnerom oferujemy kilka 
modeli współpracy, zakładających 
wynajem krótkoterminowy, leasing 
lub zakup. 

System wynajmu i jeden z  
największych w Europie parków  
maszyn do wynajęcia to kolejne  
elementy naszej wszechstronnej  
oferty, bardzo cenione przez klientów.

RZETELNE OSUSZANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH  
SKRACA CZAS BUDOWY I UMOŻLIWIA SZYBSZĄ  
PRZEPROWADZKĘ DO NOWEGO BUDYNKU.
Już od dawna jesteśmy wiodącymi na rynku ekspertami w zakresie osuszania  
– usuwamy szkody wyrządzone przez wodę i zapewniamy zdrowe warunki mieszkaniowe.  
Najnowocześniejszy sprzęt na rynku i doskonałe metody osuszania bazują na posiadanej  
przez nas wiedzy. Znajomość tematyki przydaje się także podczas osuszania w ramach  
procesów budowlanych, kiedy zapewniamy krótszy czas budowy, przekładający się na szybszą  
przeprowadzkę oraz bezpieczniejszą konstrukcję budynku. Dział serwisu i pomocy technicznej  
gwarantuje pomoc ekspertów, nasze maszyny są najbardziej wydajne na rynku, a my dysponujemy 
jednym z największych parków maszyn w Europie.

  Więcej informacji na temat osuszania konstrukcji budowlanych znajduje się na stronie 18.
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PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE ZDROWE I BEZPIECZNE  
ŚRODOWISKO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
Najczęstszymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na środowisko w  
budynkach mieszkalnych, potencjalnie prowadzącymi do poważnych szkód  
i kosztów, są wilgoć, nieprzyjemny zapach i radon. Dla właścicieli nieruchomości  
ochrona ich miejsca zamieszkania ma wielkie znaczenie w kontekście stworzenia  
bezpiecznego i zdrowego miejsca do życia. Rozwiązania firmy Corroventa łączą w sobie 
wysoką efektywność i niskie koszty eksploatacyjne z długą żywotnością i bezawaryjną pracą.  
Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, przydatne funkcje i komfort używania,  
ale również możliwie najniższe koszty całkowite. 

  Więcej informacji na temat środowiska w miejscu zamieszkania znajduje się na stronie 58.

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 wyrządzoną 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. 

  Więcej informacji na temat różnych metod 
usuwania szkód wyrządzonych przez wodę  
znajduje się na stronie 16.

SZKODY WODNE I POWÓDŹ
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ERGONOMICZNY DESIGN I  
INTELIGENTNE FUNKCJE 
UŁATWIAJĄ PRACĘ Z MASZYNĄ.

Praca z maszynami, które są 
proste w obsłudze i transpo-
rcie, przebiega szybciej i daje 
lepsze efekty.

Produkty nowej generacji są owocem 
30 lat doświadczeń zdobytych w tej 
branży oraz bliskiej współpracy z 
codziennymi użytkownikami naszych 
maszyn.

Ergonomiczna konstrukcja to 
nie tylko warunek umożliwiający 
zapobieganie urazom kręgosłupa i 
przemęczeniu techników. Praktyczne 
elementy, które ułatwiają pracę, rów-
nież oszczędzają czas i tym samym 
pieniądze klienta.

ERGONOMICZNE ROZWIĄZANIA
Nasze maszyny mają wygodny uchwyt 
i są niewielkie, dzięki czemu łatwiej 

nimi manewrować, a ponadto mniej 
obciążają kręgosłup.
Ich płaska konstrukcja ułatwia na 
przykład wnoszenie po schodach, 
a okrągłe, miękkie narożniki z gumy 
PUR chronią nogi przed urazami.

Również nóżki maszyn są wykona-
ne z gumy PUR, dzięki czemu nie ma 
ryzyka zadrapania podłogi.

NIEWIELKI CIĘŻAR MASZYN
Zawsze dążymy do projektowania ma-
szyn maksymalnie lekkich. Większe 
modele wyposażone są w duże kółka.

Mają również uchwyt do ciągnięcia, 
który można złożyć, aby w razie po-
trzeby maszynę mogły podnieść dwie 
osoby. Poza tym nasze maszyny można 
stawiać jedna na drugiej podczas prze-
chowywania.

W doskonale wyposażonych 
laboratoriach badawczych szko-
limy naszych pracowników, tak 
aby byli ekspertami w dziedzinie 
osuszania.

Tutaj możemy porównać różne 
metody osuszania, produkty 
i ustawienia, tak aby opracować 
najlepszą technikę, która zapewni 
optymalne efekty naszej pracy.

W naszym laboratorium badaw-
czo-rozwojowym poszukujemy 
również nowych rozwiązań i oce-
niamy nowe metody. 

Dzięki temu mamy nie tylko co-
raz większą znajomość procesów 
osuszania, ale również potrafimy 
projektować coraz wydajniejsze 
produkty, które od razu na miejscu 
testujemy, oceniamy i dalej 
doskonalimy.

LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

WIĘKSZE MODELE MAJĄ uchwyt do ciągnięcia i są 
wyposażone w duże kółka. Duży uchwyt jest składany, 
co ułatwia niesienie maszyny przez dwie osoby. Poza 
tym nasze maszyny można stawiać jedna na drugiej 
podczas przechowywania.

corrovenTa // roZwÓJ prodUKTU
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MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA 
PRZEWODU wokół 

uchwytu i  
umocowania 

magnesem na 
obudowie.

PRZEJRZYSTY PANEL 
STEROWANIA 

z przyjaznym dla 
użytkownika inter-
fejsem.

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA –  
nasze maszyny można bez problemu 

ustawiać jedna 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.

OKRĄGŁE, 
MIĘKKIE 
NAROŻNIKI 
Z GUMY PUR 
które nie ocierają 
się o odzież ani 
nogi. Również nóżki 
maszyn są wykonane 
z gumy PUR, aby wyeli-
minować ryzyko uszkodzenia 
podłoża.

WYGODNY W UŻYCIU 
UCHWYT. Nasze maszyny 

są niewielkie, dzięki temu 
łatwiej nimi manewrować, 
a ponadto mniej obciąża-
ją kręgosłup.

roZwÓJ prodUKTU  // corrovenTa
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GODNY ZAUFANIA PARTNER 
BIZNESOWY I WYSOKI 
POZIOM OBSŁUGI.

Współpraca z firmą Corroventa 
zapewnia elastyczne możliwo-
ści. Nasze cztery różne modele 
biznesowe są przygotowane 
w sposób gwarantujący możli-
wie najlepsze rozwiązanie pod 
względem różnych potrzeb.

Wspólnie z klientem szukamy połączenia 
usług lub rozwiązania dokładnie 
dopasowanego do jego potrzeb. Ma-
szyny do wynajmu są dostępne w wielu 
magazynach na terenie całej Europy, 
dzięki czemu najczęściej 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. Klient przechowuje 
maszyny przez dłuższy czas, dzięki 
czemu współpraca pomiędzy stronami 
przebiega sprawniej, a liczba transpor-
tów maleje.

   Leasing.

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH W EUROPIE PARKÓW MA-
SZYN DO WYNAJĘCIA. Jeśli potrzebujesz zwiększyć 
park maszynowy swojego przedsiębiorstwa w okresie 
największego obciążenia pracą, opcja wynajmu będzie 
najkorzystniejsza. Obecnie nasz park maszyn do 
wynajęcia liczy około 10 tys. urządzeń – to jeden z naj-
większych parków w całej Europie – a my dostarczamy 
maszyny bezpośrednio na miejsce zdarzenia.
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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, zapewnia-
jąc 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 podej-
ście jest korzystne dla obu stron – nas 
i klienta.

NASZE SEMINARIA
  Osuszanie miejsc uszkodzonych 

przez wodę w różnego rodzaju kon-
strukcjach 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 ICH TRAKCIE PRZEPROWADZAMY praktyczne 
testy różnych metod osuszania. We własnych 
pomieszczeniach laboratoryjnych testujemy teorię w 
praktyce, susząc 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 być pewni, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że w razie 
problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą. 

Wszystkie biura Corroventa w całej Europie zatrudniają wykwa-
lifikowany 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
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ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA  
PRODUKTÓW O UNIKALNYCH  
WŁAŚCIWOŚCIACH.
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 maszyny. 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.

Aby zoptymalizować efekty osuszania, 
wszystkie urządzenia z serii ES mogą 
współpracować ze sobą za pośrednictwem 
praktycznego systemu sterowania i sieci 

oraz dzięki zewnętrznym i wewnętrznym 
czujnikom. Maszyn można używać oddzielnie 

lub podłączyć razem z innymi pompami  
ciśnieniowymi i/lub osuszaczami, co oznacza,  
że żadne zadanie nie będzie zbyt małe lub zbyt 
duże dla tej serii. 

Urządzenia te mają wiele wbudowanych  
funkcji i trybów kontroli, dzięki czemu można mak-
symalnie zoptymalizować proces osuszania  
i zminimalizować zużycie energii.

UNIKALNE ROZWIĄZANIE  
DZIĘKI SUPERVISION®
Wszystkie urządzenia z serii ES są przygotowane 
do współpracy ze zdalnym systemem  
monitorowania i sterowania SuperVision®,  
co powoduje, że stanowią one unikalne na rynku i 
przełomowe rozwiązanie do osuszania i usuwania 
szkód wyrządzonych przez wodę.

corrovenTa // seria prodUKTÓw es

ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW
Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i 
wbudowanym różnym trybom pracy, a także 
energooszczędnym komponentom maszyny 
ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne 
odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem 
zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak i 
dużych pracach.

KOMPATYBILNY Z SUPERVISION®
Dzięki systemowi SuperVision® 
można monitorować proces 
osuszania przez komputer, telefon 
komórkowy lub tablet. Każdy moduł 
SuperVision® może monitorować 
aż osiem maszyn ES, umożliwiając 
łatwą i szybką zdalną kontrolę nad 
urządzeniem.

UNIKALNE KORZYŚCI  
Z EFEKTYWNYMI  
REZULTATAMI
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MASZYNY KOMUNIKUJĄ SIĘ  
MIĘDZY SOBĄ
Maszyny ES mają wbudowany  
inteligentny system sterowania,  
który umożliwia uzyskanie optymalnych 
parametrów pracy oraz współpracę 
pomiędzy pompami ciśnieniowymi, 
osuszaczami i separatorami wody.

KRÓTSZY CZAS SCHNIĘCIA
Ze względu na efekt osu-
szania zoptymalizowany 
pod kątem miejsca pracy 
maszyny urządzenia pracują 
bardziej wydajnie, a praca 
zostaje ukończona szybciej.

CICHA PRACA
Maszyny ES pracują niezwykle 
cicho, a poza tym mają 
wbudowany tryb pracy nocnej, 
kiedy generowany hałas jest 
jeszcze mniejszy. To ogromna 
zaleta, jeśli urządzenie pracuje 
w budynku mieszkalnym.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE
Urządzenia ES są wydajniejsze niż jakiekolwiek inne 
dostępne na rynku. Pomimo niewielkich rozmiarów nasze 
modele skraplają więcej wody niż dwukrotnie większe 
tradycyjne osuszacze kondensacyjne.

NIEWIELKIE ROZMIARY UŁATWIAJĄ LOGISTYKĘ
Maszyny z serii ES 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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ZDALNIE STEROWANE  
NADZOROWANIE PROCESU  
OSUSZANIA TO OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU, PIENIĘDZY I ENERGII.
Seria maszyn ES oraz system SuperVision® to rewolucyjne rozwiązanie pod wzglę-
dem efektów osuszania, ochrony środowiska oraz całkowitych kosztów pracy. 
Wszystkie urządzenia serii ES są kompatybilne ze zdalnym systemem SuperVision®, 
co powoduje, że stanowią unikalne rozwiązanie. Dzięki systemowi SuperVision® 
można monitorować proces osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. 

Nowość w ofercie Corroventa:  
SuperVision® – nowy system moni-
torowania i jednocześnie rewolucyj-
ne rozwiązanie w tej branży.

Dzięki systemowi SuperVision® 
można monitorować i mierzyć 

parametry procesu osuszania 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 osu-
szania, aby sprawdzić pracę sprzętu. 

System umożliwia pełną kontrolę 
nad procesem osuszania, gwarantując 
optymalne efekty pracy. Poza tym można 
zakończyć proces osuszania dokładnie 
w wybranym momencie, dodatkowo 
oszczędzając energię i koszty. 

SuperVision® to optymalne rozwiązanie 
pod względem efektów osuszania, kosztów 
całego procesu oraz ochrony środowiska.

PEŁNA KONTROLA
SuperVision® to przemyślany i przyjazny 
dla użytkownika system, który umożliwia 
nadzorowanie procesu osuszania oraz ste-
rowanie nim zdalnie poprzez komputer, 
smartfon lub tablet.  

System zapewnia użytkownikowi pełną 
kontrolę nad procesem osuszania bez 
względu na to, czy osobą korzystającą z 
niego jest technik pracujący na co dzień 
z urządzeniami Corroventa, czy też agent 
ubezpieczeniowy. Dzięki temu systemowi 
wszyscy zainteresowani uczestnicy 
procesu osuszania mogą mieć dostęp do 
danych.

NIEPRAWDOPODOBNA WYDAJNOŚĆ 
ENERGETYCZNA
Corroventa oferuje kilka najlepszych i 
najbardziej energooszczędnych produktów 
w swojej branży. Pracując z systemem  
SuperVision®, urządzenia te mogą 
zużywać jeszcze mniej energii, a poza tym 
istnieje wówczas możliwość zakończenia 
procesu osuszania dokładnie we właści-
wym momencie. W ten sposób  
zyskuje się dłuższy cykl życia produktu 
oraz znacząco niższe zużycie energii.  
System SuperVision® można używać z  
dowolnym produktem z serii ES Corro-
venta. W każdym układzie system Su-
perVision może sterować maksymalnie 8 
urządzeniami za pomocą jednej jednostki.

14

SUPERVISION® to przemyślany i przyjazny 
dla użytkownika system, który umożliwia 
nadzorowanie procesu osuszania oraz sterowa-
nie nim zdalnie poprzez komputer, smartfon 
lub tablet.

  Więcej informacji na temat 
SuperVision® na stronie 78.

corrovenTa // sUpervision

GROMADZENIE DANYCH
System SuperVision® zbiera dane z procesu osuszania 
za pomocą bramki GSM, która sterowana jest przez 
osuszacz. Bramka jest umocowana na urządzeniu za 
pomocą magnesu. Synchronizację systemu  
SuperVision® z urządzeniem przeprowadza się za 
pomocą jednego prostego przycisku.
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DOKUMENTACJA
W widoku statystyk można w prosty sposób 
utworzyć własny wykres i schemat danych prze-
kazywanych przez czujniki. System SuperVision® 
umożliwia również tworzenie i wyeksportowanie 
indywidualnie sporządzonych raportów dla 
agencji ubezpieczeniowych.

WIZUALIZACJA, MONITORING I STEROWANIE
Informacje pochodzące z bramki GSM zapisywane są na ser-
werze sieciowym i wyświetlane w przyjaznym dla użytkownika 
interfejsie w komputerze, na tablecie lub w smartfonie. Za 
pomocą systemu SuperVision® można analizować dane w 
czasie rzeczywistym i zmieniać ustawienia, tryby, wartości 
domyślne i inne bez względu na miejsce pobytu użytkownika 
oraz porę dnia.
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 Osuszanie w trybie 
tłoczącym należy do najsku-
teczniejszych i najszybszych 
metod dostępnych na rynku 
w przypadku osuszania 
konstrukcji wielowar-
stwowych. Osuszanie w 

trybie tłoczącym można 
bez problemu zastosować 
w przypadku osuszania tzw. 
podłóg pływających na beto-
nowym podłożu, kiedy woda 
przeciekła w głąb izolacji pod 
pływającą podłogą.

 Osuszanie w trybie ssącym 
to dobra i prosta metoda 
osuszania konstrukcji wielo-
warstwowych. W przypadku 
osuszania podłóg pływają-
cych na betonowym podłożu, 

kiedy woda przeciekła w 
głąb 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 oosuszania, a także wymagań w kontekście czasu osuszania, 
poziomu generowanego hałasu, zużycia energii itp.

RÓŻNE METODY USUWANIA 
SZKÓD WYRZĄDZONYCH 
PRZEZ WODĘ

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

Na rysunku widać pompę ciśnieniową, współpracującą z separatorem 
wody i filtrem Hepa H13, usuwającą wodę i wilgoć z konstrukcji.

W TRAKCIE NASZYCH SEMINARIÓW 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
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  Jednym ze skuteczniej-
szych sposobów osuszania 
izolacji podłogi lub kon-
strukcji warstwowych jest 
stosowanie 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 warstwowych, 
ścian, podłóg oraz innych 
przestrzeni.

  Osuszacz należy umieścić 
w pomieszczeniu, gdzie 
wystąpiła szkoda. Osuszacz 
wydmuchuje suche powie-
trze w całym pomieszczeniu, 

co powoduje osuszania 
wszystkich powierzchni.
Początkowo dobrze jest 
zastosować bardziej inten-
sywną metodę osuszania. 

 Bardzo skutecznym sposo-
bem przyspieszenia procesu 
schnięcia i pełnego wykorzy-
stania możliwości osuszacza 
jest owinięcie folią plasti-
kową przesiąkniętej wodą 

konstrukcji, np. podłogi czy 
ścian. W ten sposób można 
znacznie szybciej osuszyć 
zalane miejsce, używając 
mniejszej liczby urządzeń.

OSUSZANIE IZOLACJI PODŁÓG I ŚCIAN

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ

WYDAJNIEJSZE OSUSZANIE

Osuszacz i wentylator niskociśnieniowy osuszają podłogę na 
legarach.

Suche powietrze z osuszacza adsorpcyjnego rozprowadzane przy pomocy. 

Zoptymalizuj efekty osuszania dzięki osłonom z folii plastikowej.

Więcej 
informacji na 

temat naszych 
metod osuszania 

na stronie  
corroventa.pl
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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 przeprowadzkę do nowego budynku. Tak więc osuszanie 
konstrukcji budowlanych jest ważne z wielu powodów, nie tylko finansowych.

RZETELNE OSUSZANIE KONSTRUKCJI 
BUDOWLANYCH SKRACA CZAS  
BUDOWY I UMOŻLIWIA SZYBSZĄ PRZE-
PROWADZKĘ DO NOWEGO BUDYNKU.

W przypadku nowych budynków lub 
świeżo wyremontowanych oosuszanie 
konstrukcji i sprawdzanie poziomu 
wilgotności ma ogromne znaczenie. 
Materiały budowlane zawierają sporą 
ilość wody. Część wilgoci znajduje się 
w materiale już w momencie jego 
wyprodukowania. 

Ponadto czasami dochodzi do 
dodatkowej absorpcji wody podczas 
składowania materiałów. Świeżo wy-
lana posadzka betonowa, która długo 
schnie i często jest wystawiona na 
działanie deszczu i śniegu w połącze-
niu z wilgotnymi belkami drewnianymi 
oznacza ogromne ilości wilgoci, której 
należy się pozbyć. Bardzo ważne jest 
przeprowadzenie pomiaru wilgotności 
w legarach i betonie i ewentualne ich 
oosuszanie przed przeprowadzeniem 
kolejnych prac budowlanych.  
W przeciwnym razie montaż blokad 
wilgoci i kolejnych warstw materiału 
uwięzi wilgoć wewnątrz konstrukcji, co 

może spowodować narośnięcie pleśni i 
zbutwienie konstrukcji po zakończeniu 
budowy.

WYSOKI PROCENT USZKODZEŃ OD 
WILGOCI W NOWYCH BUDYNKACH
Podczas badań przeprowadzanych 
w związku z reklamacjami klientów 
zamieszkujących nowe domy jed-
norodzinne okazało się, że jednym z 
najczęstszych powodów nadmiernej 
wilgoci w budynku jest niewystarcza-
jące jego oosuszanie podczas budowy. 

Posiadając odpowiednią wiedzę 
oraz stosując właściwe procedury, 
można w prosty i naturalny sposób 
uwzględnić etap osuszania podczas 
budowy, zapewniając sobie większe 
tempo budowy oraz lepszą jakość 
efektu końcowego. W razie wątpliwo-
ści chętnie służymy radą, pomagając 
dobrać urządzenia i dzieląc się naszą 
wiedzą.

OSUSZACZ  
KONDENSACYJNY K5 HP PX
Model K5 HP PX to niewielki, ale 
wydajny osuszacz kondensacyjny o 
wydajności do 45 l/dobę. Wyposażony 
jest w dodatkowy grzejnik do stoso-
wania w nieogrzewanych pomieszcze-
niach. Ponieważ osuszacz wyposażony 
jest zarówno w pompę, jak i zbiornik, 
sposób odprowadzania skroplin 
można elastycznie dostosowywać do 
warunków pracy.  

  Więcej informacji na temat  
osuszacza kondensacyjnego  
K5 HP PX na stronie 39.

FIRMA CORROVENTA OFERUJE CZTERY RÓŻNE MODELE BIZNE-
SOWE: ZAKUP, WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY, LEASING I PARK 
MASZYN. WYBIERZ TEN, KTÓRY NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOIM 
POTRZEBOM. WIĘCEJ INFORMACJI W WITRYNIE CORROVENTA.PL
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URZĄDZENIA DOSTOSOWANE DO OSUSZANIA 
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A50 TD2
Wysoko wydajny mobilny osuszacz adsorpcyjny do dużych i wy-
magających zadań. Model A50 TD2 idealnie sprawdza się podczas 
osuszania nowych i remontowanych budynków. Maszynę można 
umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

  Więcej informacji na temat osuszaczy adsorpcyjnych A50 TD2 
znajduje się na stronie 28.

W ofercie firmy Corroventa znajduje 
się m.in. model CTR LKV 1000XT, czyli 
osuszacz adsorpcyjny z automatyczną 
pompką skroplin. Idealne rozwiązanie 
w nagłych wypadkach oraz podczas 
osuszania konstrukcji budowlanych – 
duża łatwość użycia bez konieczności 
przygotowywania skomplikowanej 
instalacji. Urządzenie osusza również 
przy niskich temperaturach. Podczas 
pracy generuje dodatkowo ok. 3 kW 
ciepła, co jest szczególnie wskazane 
podczas osuszania nieogrzewanych 
pomieszczeń.

 Urządzenie wyposażone jest w 
pompę, która automatycznie wypom-
powuje kondensat.

W dużych, bardzo zawilgoconych 
budynkach bardzo często lepiej jest 
użyć jednego, ale dużego osuszacza w 
miejsce kilku mniejszych. Urządzenia 
firmy Corroventa A50TD i CTR 10 000 
to dwa duże osuszacze idealne do 
osuszania nowych budynków o dużej 
powierzchni lub usuwania dużych 
szkód wyrządzonych przez wodę.

   Powyższe zdjęcie prezentuje osuszacz  
adsorpcyjny A50 TD2. Więcej informacji na  
temat tego modelu znajduje się na stronie 28.

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.

  Więcej informacji na temat tego 
modelu znajduje się na stronie 30.
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 SZKODY WODNE

OSUSZACZ 
ADSORPCYJNY
Nasze osuszacze adsorpcyjne od dawna cieszą się doskonałą 
reputacją w branży ze względu na efekty osuszania,  
wydajność energetyczną i jakość wykonania.
Wprowadzając na rynek nową serię ES, ustanawiamy nowe 
standardy również w kontekście inteligentnego sterowania, 
łatwości obsługi oraz elastyczności rozwiązania.
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY A2 ES

Należący do serii produktów ES model A2 ES ma kilka wbudowanych trybów pracy 
i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do potrzeb w 
danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie energii niż trady-
cyjne osuszacze adsorpcyjne. 

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi pod-
czas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwy-
kle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

Osuszacz adsorpcyjny A4 ES może współpracować z innymi urządzeniami z 
serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki 
systemowi SuperVision®.

Osuszacz adsorpcyjny A2 ES wyposażono w sterowanie 
cyfrowe. Urządzenie jest przeznaczone do niewielkich i 
średnich prac osuszających. Urządzenie generuje do 220 m3 
suchego powietrza na godzinę i ma wydajność osuszania 
rzędu 17 l/dobę już przy wilgotności względnej 60%  
i temperaturze 20°C.

Wydajność 20°C, 60% RH Do 17 l/dzień

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ powietrza Do 220 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 200 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 150 W 2)

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 415 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002281

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE ZDANE TECHNICZNE

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

Więcej informacji na temat serii ES i systemu 
SuperVision® znajduje się na stronach 12–15. W każdym układzie system SuperVision może sterować 

maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki. 
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces 
osuszania zdalnie przez komputer, telefon komórkowy lub 
tablet. 

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

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

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

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

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

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

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

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Tryb pracy MAX
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AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Wydajność 20°C, 60% RH Do 27 l/dzień

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ powietrza Do 350 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m) 44-54 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 500 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 500 W 2)

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 475 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002760

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ES

Należący do serii produktów ES model A4 ES ma kilka wbudowanych trybów pracy 
i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do potrzeb w 
danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie energii niż trady-
cyjne osuszacze adsorpcyjne. 

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi pod-
czas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwy-
kle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

Osuszacz adsorpcyjny A4 ES może współpracować z innymi urządzeniami z 
serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki 
systemowi SuperVision®.

Osuszacz adsorpcyjny A4 ES wyposażono w sterowanie 
cyfrowe. Urządzenie jest przeznaczone do średnich i dużych 
prac osuszających. Urządzenie generuje do 350 m3 suchego 
powietrza na godzinę i ma wydajność osuszania rzędu  
27 l/dobę już przy wilgotności względnej 60%  
i temperaturze 20°C.

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

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

W każdym układzie system SuperVision może sterować 
maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki. 
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces 
osuszania zdalnie przez komputer, telefon komórkowy lub 
tablet.

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

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

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

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

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

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

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

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Tryb pracy MAX



SZKODY WODNE // OSUSZACZ ADSORPCYJNY

24 www.corroventa.pl

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ES X

Należący do serii produktów ES model A4 ES X ma kilka wbudowanych trybów 
pracy i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do 
potrzeb w danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie 
energii niż tradycyjne osuszacze adsorpcyjne.  

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi 
podczas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje 
niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach 
mieszkalnych. Osuszacz adsorpcyjny A4 ES X może współpracować z innymi 
urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania 
jego pracy dzięki systemowi SuperVision®.

Osuszacz A4 ES X to największy model w serii ES. Wyposa-
żono go w sterowanie cyfrowe oraz dodatkowy ogrzewacz.  
Urządzenie generuje do 350 m3 suchego powietrza na godzinę 
i ma wydajność osuszania rzędu 27 l/dobę już przy wilgotności 
względnej 60% i temperaturze 20°C. Model A4 ES X wyposa-
żony jest w dodatkowy grzejnik do stosowania w nieogrzewa-
nych pomieszczeniach i tam, gdzie wilgoć wniknęła głęboko  
w materiał.

Wydajność 20°C, 60% RH Do 27 l/dzień

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ powietrza Do 350 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 500 W

Moc znamionowa  z dodatkowy grzejnik 2 500 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 500 W 2)

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 475 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002186

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

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

W każdym układzie system SuperVision może sterować 
maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki. 
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować pro-
ces osuszania zdalnie przez komputer, telefon komórkowy 
lub tablet. 

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

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

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

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

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

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

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

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Tryb pracy MAX



WERSJA ANALOGOWA LUB CYFROWA
OSUSZACZE CORROVENTA DOSTĘPNE SĄ W WERSJI CYFROWEJ LUB ANALOGOWEJ  
– KAŻDA Z NICH MA INNE ZALETY, JEDNAK OBIE SĄ MOCNE I NIEZAWODNE, MAJĄ NIEWIELKIE 
WYMIARY, SĄ WYGODNE W UŻYCIU ORAZ PRACUJĄ Z NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚCIĄ.  
PO PROSTU – ZAPROJEKTOWANE DLA PROFESJONALISTÓW
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ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

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

A4....................................................................................... s. 27 

T2 ...................................................................................... s. 44 

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

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

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, dzięki 
czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają 
kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie po scho-
dach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR chronią nogi 
przed urazami.

Wydajność 20°C, 60% RH Do 16/12 l/dzień 2)

Przepływ powietrza Do 220/170 m3/godz. 2)

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 250 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 900/1 200 W 2)

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 415 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1003676

DANE TECHNICZNE

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Wysoka/niska prędkość     

Osuszacz adsorpcyjny A2 jest w wersji analogowej, stąd stanowi optymalny 
wybór, jeśli użytkownik preferuje sterowanie ręczne. Maszyna jest wytrzymała 
chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między 
innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas transportu  
urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho,  
co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A2
Osuszacz adsorpcyjny A2 wyposażono w sterowanie analo-
gowe. Urządzenie jest przeznaczone do niewielkich i średnich 
prac osuszających. Urządzenie generuje do 220 m3 suchego 
powietrza na godzinę i ma wydajność osuszania rzędu 16 l/dobę 
już przy wilgotności względnej 60% i temperaturze 20°C.
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Wydajność 20°C, 60% RH Do 25/17 l/dzień 2)

Przepływ powietrza Do 330/210 m3/godz. 2)

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 550 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 100/1 500 W 2)

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 475 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1003677

DANE TECHNICZNE

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Wysoka/niska prędkość     

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

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

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, dzięki 
czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają 
kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie po scho-
dach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR chronią nogi 
przed urazami.

Osuszacz adsorpcyjny A4 jest w wersji analogowej, stąd stanowi optymalny 
wybór, jeśli użytkownik preferuje sterowanie ręczne. Maszyna jest wytrzymała 
chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między 
innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas transportu urzą-
dzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest 
jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

A2 ....................................................................................sid. 26 

T2 ................................................................................... sid. 44 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4
Osuszacz adsorpcyjny A4 wyposażono w sterowanie analo-
gowe. Urządzenie jest przeznaczone do średnich i dużych prac 
osuszających. Urządzenie generuje do 330 m3 suchego powie-
trza na godzinę i ma wydajność osuszania rzędu 25 l/dobę już 
przy wilgotności względnej 60% i temperaturze 20°C.
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY A50 TD2

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

  Idealne rozwiązanie przy dużych 
i wymagających wysokiej wydajności 
pracach oraz do osuszania konstruk-
cji budowlanych.

  Można go unieść wózkiem widło-
wym lub dźwigiem.

  Łatwość uruchomienia, manewro-
wania i monitorowania. Sterowanie 

i obsługa za pomocą panelu doty-
kowego.

  Wydajność energetyczna: dzięki opa-
tentowanej technologii odzyskuje 
85% ciepła.

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

trzebne jest prawo jazdy kategorii B.

Wysoko wydajny mobilny osuszacz 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.

Zasilanie 3 fazowe Osuszanie 400 V 32 A

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

Moc znamionowa 17,5 kW

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

Maksymalny przepływ powietrza 4 300 m3/godz.

Wydajność (20°C, 80% RH) 450 l/dzień

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

Waga 1 090 kg

Nr kat. 9905555

ZASADY OSUSZANIA

DANE TECHNICZNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I PEŁNE WYPOSAŻENIE

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

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

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

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

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

Filtr (9905556)

Filtr (9905558)

AX3000 .............................................................................s. 56
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR 10000

  Do dużych i wymagających zadań i osuszanie konstrukcji.
  10 000 m3 suchego powietrza na godzinę, wydajność 875 l/dobę.
  Można go unieść wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Wysoko wydajny mobilny osuszacz adsorpcyjny do dużych 
i wymagających zadań. Osuszacz CTR na przyczepie jest 
zawsze gotowy do szybkiego przewozu na miejsce katastro-
fy. Można go unieść wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Zasilanie 3 ~ 400 V 63 A

Moc znamionowa 36,2 kW

Suche powietrze – jeden wentylator 5 000 m3/godz. 2,2 kW

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

Reg-powietrze 1800 m3/godz. 0,75 kW

Reg-moc - jeden grzejnik  15,5 kW

Reg-moc – dwa grzejniki 31,0 kW

Wydajność +20°C, 80% RH 875 l/dzień

Waga 1 080 kg

Waga z wózkiem 1 560 kg

Rozmiar (D x S x W) 300 x 170 x 180 cm

Wielkość z wózkiem (D x S x W) 485 x 233 x 220 cm

Nr kat. 9905000

DANE TECHNICZNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I PEŁNE WYPOSAŻENIE

ZASADY OSUSZANIA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Model CTR 10000 jest prosty w obsłudze i zawiera wszelkie 
akcesoria niezbędne do przeprowadzenia dużych prac 
osuszających. Maszynę można umieścić zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynku. (na zdjęciu pokazany jest model 
A50 TD2).

Można uniknąć dużych kosztów, jeśli już od początku zasto-
sowana 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.

Higrostat HR1-5 ............................................................... s. 08

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

Filtr (9905110)

Filtr(9905111)

AX3000 .............................................................................s. 56
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Wydajność +20°C, 60% RH 20 l/dzień

Przepływ suchego powietrza 450 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 550 m3/godz.

Całkowita ilość powietrza 1 000 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø100 mm

Poziom hałasu (3 m) 66 dB(A)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 1 780 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 700 W

Waga 47 kg

Wielkość razem ze zbiornikiem 480 x 550 x 930 mm

Nr kat. 9921050

PRZEMYŚLANE FUNKCJE

ZAKRES TEMPERATUR I WILGOTNOŚCI

DANE TECHNICZNE

100
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20105 15 30
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(Temp °C)

CTR LKV 1000XT 
osusza w dużym 
zakresie temperatur 
i wilgotności.Im 
intensywniejszy odcień 
czerwieni na wykresie, 
tym bardziej wydajny 
proces osuszania.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR LKV 1000XT

Urządzenie automatycznie wypompowuje kondensat (skropliny) – maksymalna 
wysokość pompowania to cztery metry. Osusza również przy niskich tempera-
turach i generuje ok. 3 kW ciepła podczas pracy pomimo niewielkiego zużycia 
energii rzędu 1,7 kW. CTR LKV 1000XT ma wydajność rzędu 20 l/dobę.

Osuszacz adsorpcyjny CTR LKV 1000XT doskonale sprawdza  
się w nagłych wypadkach oraz podczas osuszania konstrukcji  
budowlanych, ponieważ odprowadza wodę, stanowi źródło cie-
pła i można go stosować w nieogrzewanych pomieszczeniach.

A Wyposażony 
w uchwyt do ciągnięcia 
i duże koła, które uła-
twiają przewożenie.

B Poręczny uchwyt na 
wąż na skropliny.

C Uchwyty po obu 
stronach powodują, że 
urządzenie mogą (pod)
nieść jednocześnie dwie 
osoby..

D Gumowe nóżki 
chronią podłoże przed 
zadrapaniem.

1

1

B
CC

D

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

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

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

Filtr (9920184) ................................................................. s. 89

Filtr (9921044) ................................................................. s. 89

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

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

HP 2000XT .......................................................................s. 57
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR LKV 1000XT

INTELIGENTNE FUNKCJE #3
MASZYNY SĄ ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY MOŻNA BYŁO BEZPIECZNIE USTAWIAĆ 
JEDNĄ NA DRUGIEJ. ICH KOMPAKTOWA BUDOWA PRZEKŁADA SIĘ NA WYDAJNOŚĆ 
ICH PRZEMIESZCZANIA, PONIEWAŻ BEZ TRUDU MOŻNA UMIEŚCIĆ WIELE MASZYN 
NA JEDNEJ PALECIE I PRZEWIEŹĆ JEDNYM SAMOCHODEM SERWISOWYM.
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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. 

sZKodY wodne // osUsZacZe KondensacYJne

32

 SZKODY WODNE

OSUSZACZE 
KONDENSACYJNE
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osUsZacZe KondensacYJne // sZKodY wodne
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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.

1

1

B C

D
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Nasze pompy zostały opracowane 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 zaawanso-
wane możliwości sterowania z wygodną obsługą. Ponadto 
mają ergonomiczną konstrukcję i można je układać jedną 
na drugiej.

 SZKODY WODNE

POMPY 
CIŚNIENIOWE

sZKodY wodne // poMpY ciśnieniowe

40
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sZKodY wodne // poMpY ciśnieniowe

POMPA CIŚNIENIOWA T2 ES

Ilość powietrza/ciśnienie pracy pompy można dostosować do rozmiarów pomieszczenia 
i konkretnych potrzeb. Wraz z 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 podobnych urządzeń dostępnych na rynku.

Należący do serii produktów ES model T2 ES ma kilka wbudowanych trybów 
pracy i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do potrzeb 
w danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie energii niż 
tradycyjne osuszacze adsorpcyjne. Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich 
rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co 
ułatwia pracę personelowi podczas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodaw-
cami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas 
użytku w budynkach mieszkalnych.

Pompa ciśnieniowa T2 ES może współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, 
a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki systemowi 
SuperVision®.

Maleńka, ale najmocniejsza na rynku pompa ciśnieniowa 
z serii ES została zaprojektowana pod kątem małych i śred-
nich prac osuszeniowych. Obsługuje 180 m3 powietrza na 
godzinę.

Ilość powietrza Do 180 m3/godz.

Ciśnienie Do 260 mbar

Poziom hałasu przy maks. mocy 48 dB(A)

Moc znamionowa  1 100 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 14 kg

Rozmiar (D x S x W) 370 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002535

DANE TECHNICZNE

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

A Wygodny uchwyt i niewielkie rozmiary ułatwiają ma-
newrowanie maszynami, 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 użytkow-
nika 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 bez-
piecznie ustawiać jedną 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.

E

F
AB

C D

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

Filtr chłodnego powietrza (1001238)............................. s. 90

Filtr powietrza (6000371) ............................................... s. 90

Corrofilter Inline ................................................................s.. 51

Corrofilter Inline H13 .........................................................s.. 51

Tłumik silencer ................................................................ s. 86

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

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

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

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

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

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

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

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

System węży C16 ............................................................. s. 84

System węży C25 ............................................................ s. 84
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POMPA CIŚNIENIOWA T4 ES

Ilość powietrza/ciśnienie pracy pompy można dostosować do rozmiarów pomiesz-
czenia i konkretnych potrzeb. Wraz z wzrostem temperatury zmniejsza się moc 
urządzenia. Takie ustawienie umożliwia kontynuację pracy urządzenia również przy 
ekstremalnym obciążeniu; maszyna nie zatrzymuje się i nie wymaga ręcznego przy-
wrócenia do pracy, jak ma to miejsce w przypadku podobnych urządzeń dostępnych 
na rynku.

Należący do serii produktów ES model T4 ES ma kilka wbudowanych trybów 
pracy i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do potrzeb 
w danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie energii niż 
tradycyjne osuszacze adsorpcyjne. Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich 
rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co 
ułatwia pracę personelowi podczas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodaw-
cami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas 
użytku w budynkach mieszkalnych.

Pompa ciśnieniowa T4 ES może współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, 
a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki systemowi 
SuperVision®.

Największy pompa ciśnieniowa z serii ES przeznaczona do 
użycia przy niewielkich pracach osuszania o wydajności 300 m3 
powietrza/godz.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Ilość powietrza Do 300 m3/godz.

Ciśnienie Do 260 mbar

Poziom hałasu przy maks. mocy 48 dB(A)

Moc znamionowa  1 800 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 17,5 kg

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

Nr kat. 1001846

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

E

F
1B

C D

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

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

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

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

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

System węży C16 ............................................................. s. 84

System węży C25 ............................................................ s. 84

AKCESORIA

A Wygodny uchwyt i niewielkie rozmiary ułatwiają ma-
newrowanie maszynami, 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 użytkow-
nika 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 bez-
piecznie ustawiać jedną 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.

Filtr chłodnego powietrza (1001238)............................. s. 90

Filtr powietrza (6000371) ............................................... s. 90

Corrofilter Inline .................................................................s. 51

Corrofilter Inline H13 ..........................................................s. 51

Tłumik silencer ................................................................ s. 86
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ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

sZKodY wodne // poMpY ciśnieniowe

POMPA CIŚNIENIOWA T2

Ilość powietrza/ciśnienie pracy pompy można dostosować do rozmiarów po-
mieszczenia i konkretnych potrzeb. Wraz z 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 podobnych urzą-
dzeń dostępnych na rynku.

Pompa ciśnieniowa T2 została zmodernizowana o wbudowany filtr, który 
chroni urządzenie i wydłuża czas jego eksploatacji. Nowa wersja pompy T2 ma 
również wbudowany tłumik, który niweluje wysokie częstotliwości i tym samym 
zmniejsza hałas generowany przez urządzenie.

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. Pompa ciśnieniowa T2 dostępna 
jest również z funkcją oszczędzania energii (Energy Saving) w modelu T2 ES.

Pompa ciśnieniowa T2 dostarcza powietrze w ilości 180 m3/
godz. i przeznaczona jest do niewielkich i średnich prac  
osuszających.

Ilość powietrza (regulacja stopniowa) Do 180 m3/godz.

Ciśnienie (regulacja stopniowa) Do 260 mbar

Poziom hałasu przy maks. mocy 48 dB(A)

Moc znamionowa 1 100 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 13 kg

Rozmiar (D x S x W) 370 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1003669

DANE TECHNICZNE

Filtr chłodnego powietrza (1001238)............................. s. 90

Corrofilter Inline .................................................................s. 51

Corrofilter Inline H13 ..........................................................s. 51

Tłumik silencer ................................................................ s. 86

Filtr wymienny (6000371) .............................................. s. 90

A2 .......................................................................................s. 26

A4....................................................................................... s. 27

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

A Wygodny uchwyt i niewielkie rozmiary ułatwiają ma-
newrowanie maszynami, 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 użytkow-
nika 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 bez-
piecznie ustawiać jedną 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.

E

1B C

D



INTELIGENTNE FUNKCJE #1
WYGODNY UCHWYT I NIEWIELKIE ROZMIARY UŁATWIAJĄ MANEWROWANIE 
MASZYNAMI, A PONADTO MINIMALNIE OBCIĄŻAJĄ KRĘGOSŁUP.
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INTELIGENTNE FUNKCJE #2
ZAWSZE DĄŻYMY DO PROJEKTOWANIA MASZYN MAKSYMALNIE LEKKICH. WIĘKSZE MODELE 
MAJĄ UCHWYT DO CIĄGNIĘCIA I SĄ WYPOSAŻONE W DUŻE KÓŁKA. DUŻY UCHWYT JEST 
SKŁADANY, CO UŁATWIA NIESIENIE MASZYNY PRZEZ DWIE OSOBY. POZA TYM NASZE  
MASZYNY MOŻNA STAWIAĆ JEDNA NA DRUGIEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA.

47
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 SZKODY WODNE

SEPARATOR 
WODY I FILTR
Separator wody Corroventa w serii ES jest niewielki, można go  
piętrować, a ponadto ma ergonomiczną konstrukcję. Po podłączeniu  
do pompy ciśnieniowej ES można nim inteligentnie sterować. 
Istnieje kilka opcji filtrów w zależności od potrzeb i panujących 
warunków.
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SEPARATOR WODY WS4 ES

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

Model WS4 ES jest wytrzymały chociaż niewielkich rozmiarów, a jego ergono-
miczny kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia jego transport 
pomiędzy pracami osuszania. Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest jego 
wielką zaletą np. podczas użytku w budynkach mieszkalnych. 

Separator wody WS4 ES należy do serii urządzeń energo-
oszczędnych. Jego wydajność wynosi 25 l/min. Urządzenie 
może współpracować ze wszystkimi pompami ciśnienio-
wymi, jednak jeśli podłączona pompa ciśnieniowa będzie 
również z serii ES, użytkownik ma możliwość skorzystania z 
unikalnej funkcjonalności takiego zestawu.

Moc znamionowa 700 W

Maks. wysokość pompowania 3,5 m

Wydajność 25 l/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 20 kg

Wielkość D x S x W (uwzględniając złączki) 446x293x487 mm

Nr kat. 1001653

DANE TECHNICZNE

A

B

C

F

G

E

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

D

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

A Wygodny uchwyt i niewielkie rozmiary ułatwiają manewro-
wanie maszynami, a ponadto minimalnie obciążają kręgosłup.

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

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

D Prosta konserwacja – za pomocą dwóch pokręteł otwiera się 
maszynę do celów serwisowych i wymiany filtra.

E Drobny filtr Inline – łatwo dostępny i prosty w wymianie.

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

G Maszyny są zaprojektowane tak, aby można było bez-
piecznie 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.

Filtr inline (9910603) ....................................................... s. 88

System węży C16 ............................................................. s. 84

System węży C25 ............................................................ s. 84

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż 10 m (9921214)

Żeńska końcówka do węża (6000342)

Męska końcówka do węża (6000341)

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

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

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

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

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

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

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

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

T2 ...................................................................................... s. 44
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CORROFILTER INLINE

CORROFILTER INLINE H13

Grube sito, filtr cyklonowy oraz filtr HEPA w jednym urządze-
niu. Chroni urządzenia przed cząsteczkami brudu i eliminuje 
zanieczyszczenia w wilgotnym powietrzu wypuszczanym do 
otoczenia podczas osuszania w trybie ssącym. Wysoki sto-
pień filtrowania dzięki filtrowi HEPA.

Grube sito, filtr cyklonowy oraz filtr HEPA H13 w jednym 
urządzeniu. Chroni urządzenia przed cząsteczkami brudu i 
eliminuje zanieczyszczenia w wilgotnym powietrzu wypusz-
czanym do otoczenia podczas osuszania w trybie ssącym. 
Wysoki stopień filtrowania dzięki filtrowi HEPA H13.

AKCESORIA

AKCESORIA

FUNKCJE

FUNKCJE

A

A

B

B

DANE TECHNICZNE

Stopień separacji (0,3 mikrona DOP) 99.99% 

Stopień separacji (wszystkich cząstek
i włókien z wełny mineralnej) min 99.967% 

Średnica przyłącza Ø 50 mm

Nr kat. 9919620

DANE TECHNICZNE

Stopień separacji  wszystkich cząstek większych od 1µm 99.99 % 

Stopień separacji (wszystkich cząstek i                                        
włókien z wełny mineralnej) min 99.967% 

Średnica przyłącza Ø 50 mm

Nr kat. 9910600

1 Grube sito B HEPA filtr inline

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Filtr inline ......................................................................... s. 88

Fine filtr H13 ..................................................................... s. 88

T4 ES ................................................... s. 43T2 ......................................................... s. 44

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

T4 ES ................................................... s. 43T2 ......................................................... s. 44

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

1 Grube sito B HEPA filtr inline
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FLEXIFILTER HEPA H13
Kompaktowe i lekkie urządzenie filtrujące do oczyszczania 
dużej ilości powietrza, do którego można podłączyć maksy-
malnie 6 pomp. 

OPCJE KOMBINACJI

Flexifiltr HEPA H13 można podłączyć do wszystkich pomp i urządzeń z serii Kombi 
firmy Corroventa na czas osuszania w trybie ssącym. Można go stosować w  
połączeniu z wentylatorem wysokociśnieniowym HP2000XT do oczyszczania  
dużej ilości powietrza podczas prac porządkowych lub budowlanych.

  Klasa HEPA H13 oznacza
  że poziom odfiltrowania sięga 99,95% przy szybkości maksymalnie  

   1080 m3/godz.
  Filtry węglowe zmniejszają obecność nieprzyjemnego zapachu.

Max Ilość powietrza HEPA H13, 99,95% filtration 1 080 m3/godz.

Max Ilość powietrza HEPA H12, 99,50% filtration 1 440 m3/godz.

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 360 x 500 x 535 mm

Nr kat. 9920850

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

AKCESORIA

Flexifiltr HEPA H13 można podłączyć do wszystkich pomp 
i urządzeń z serii Kombi firmy Corroventa na czas osuszania 
wyciągowego. Tutaj pokazano jednostkę połączoną z  
modelem pompa ciśnieniowa T2 ES.

A Wlot powietrza

B Kaseta filtrująca H13 – filtry węglowe zmniejszają obec-
ność nieprzyjemnego zapachu.

C Wylot powietrza

D Wąż ø51 mm

E Przepływomierz Corromatic pokazuje przepływ powietrza.

Zawsze dążymy do 
projektowania maszyn 
maksymalnie lekkich. 
Flexifiltr Hepa H13 
waży tylko 18 kg.

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

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

T2 ...................................................................................... s. 44

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

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

Kaseta z filtrem ............................................................... s. 88

Wąż ø51 mm do mostkowania .......................................s. 87

E

A

C

D

B
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FILTERBOX
Zgrubny filtr do usuwania radonu lub wentylacji podciśnie-
niowej przy użyciu modelu RS400. Wymiana filtra wydłuża 
żywotność urządzenia – prosta wymiana w kieszeni filtra 
zamykanej na przycisk.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie Ø 100 mm

Rozmiar (D x S x W) 190x230x210 mm

Nr kat. 9920956

Filtr (20956)

AKCESORIA

RS 400 .............................................................................. s. 73

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z
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SZKODY WODNE

WENTYLATORY
Dzięki zwiększeniu prędkości powietrza w pomieszczeniu za 
pomocą wentylatora osiowego proces osuszania ścian, podłóg i 
sufitów jest krótszy. W przypadku konstrukcji wielowarstwowych 
i izolacji stosuje się wentylatory promieniowe. Nasze lekkie, ale 
solidne wentylatory zapewniają bezpieczny proces osuszania.
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WENTYLATOR OSIOWY AX3000
Szybsze i skuteczniejsze osuszanie podłóg, ścian i stropów. PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Poprzez zwiększenie prędkości przepływu powietrza w dużych pomiesz-
czeniach za pomocą wentylatora osiowego w połączeniu z osuszaczem 
można przyspieszyć osuszanie ścian, stropów i podłóg. Model AX 3000 to 
stabilne urządzenie o solidnej, ale jednocześnie lekkiej konstrukcji.

Ilość powietrza 3 000 m3/godz.

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 100 W

Waga 13 kg

Rozmiar (D x S x W) 295 x 450 x 620 mm

Nr kat. 9904050

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

ZASADY OSUSZANIA

WENTYLATOR WSPOMAGA DYSTRYBUCJĘ SUCHEGO 
POWIETRZA W POMIESZCZENIU. Aby zwiększyć 
wymianę powietrza oraz przyspieszyć proces osuszania, 
należy dodatkowo zastosować wentylator Ax3000.

Wentylator osiowy AX3000 ma solidną konstrukcję przy 
niewielkiej masie, a wygodna rączka ułatwia jego noszenie. 
Wentylator można bez trudu skierować w taki sposób, 
aby nawiewał powietrze w konkretne miejsce. Statyw jest 
stabilny, a wentylator stoi pewnie na podłodze.

A2 .......................................................................................s. 26

A4....................................................................................... s. 27

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

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

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

CTR LKV 1000XT .............................................................. s. 27

A50 TD2 ............................................................................s. 25

CTR 10000 ........................................................................s. 26

K3 .......................................................................................s. 36

K3 HPB ............................................................................... s. 37

K3 HP .................................................................................s. 38

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

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

K5 HP PX ...........................................................................s. 39
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WENTYLATOR PROMIENIOWY HP 2000XT
Przyspiesza osuszanie konstrukcji belkowych, izolacji itp. 
Służy do rozprowadzania suchego powietrza do różnych 
pomieszczeń itp. Model HP 2000XT to stabilne urządzenie 
do osuszania okładzin, konstrukcji belkowych i izolacji.

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Ilość powietrza 500/1 500 m3/godz.

Dostępne ciśnienie 900 Pa

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 125/295 W

Waga 13 kg

Rozmiar (D x S x W) 390 x 400 x 275 mm

Nr kat. 9903050

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

ZASADY OSUSZANIA

OSUSZANIE IZOLACJI PODŁÓG I ŚCIAN. Jednym ze 
skuteczniejszych sposobów osuszania izolacji podłogi 
lub konstrukcji warstwowych jest stosowanie osuszacza 
razem z wentylatorem niskociśnieniowym.

AKCESORIA

Zawsze dążymy do 
projektowania maszyn 
maksymalnie lekkich. 
Wentylator promienio-
wy HP 2000XT waży 
tylko 13 kg, a jego prze-
myślana konstrukcja 
uwzględnia możliwość 
sztaplowania.

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

Wentylator promieniowy HP 2000XT to solidne 
urządzenie do osuszania okładzin, konstrukcji belko-
wych i izolacji. Urządzenie współpracuje z wieloma 
osuszaczami Corroventa. Tutaj pokazano jednostkę 
połączoną z modelem osuszacz adsorpcyjny A4 ES.

A2 .......................................................................................s. 26

A4....................................................................................... s. 27

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

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

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

CTR LKV 1000XT .............................................................. s. 27

K3 HP .................................................................................s. 38

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

Flexifilter ...........................................................................s. 52

Wąż ø51 .............................................................................s. 87

Wąż ø102 ...........................................................................s. 87
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ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA

USUWANIE 
WILGOCI, 
ZAPACHÓW 
I RADONU
Najczęstszymi czynnikami mającymi negatywny 
wpływ na środowisko w budynkach mieszkalnych, 
potencjalnie prowadzącymi do poważnych szkód 
i kosztów, są wilgoć, nieprzyjemny zapach i radon. 
Dla właścicieli nieruchomości ochrona ich miejsca 
zamieszkania ma wielkie znaczenie w kontekście 
stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca do życia.
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ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®
System sterowania HomeVision służy do kontrolowanego osuszania 
pustek podpodłogowych. Sterowanie, regulacja i monitorowanie 
instalacji w pustce podpodłogowej odbywa się za pomocą higrostatu 
podłączonego do osuszacza w pustce oraz bezprzewodowego panelu 
sterowania umieszczonego w części mieszkalnej.

 Więcej informacji na temat naszych różnych systemów sterowania 
znajduje się na stronach 76-81.

A

C

D

B

Szkody wyrządzone przez wodę i wilgoć to najczęstsze problemy, z którymi borykają się 
właściciele domów. Wilgoć pojawia się w postaci pary, wody lub lodu. Powietrze również 
zawsze zawiera więcej lub mniej wilgoci w fazie parowania. Nie widzimy jej gołym okiem, 
zanim nie skropli się np. na powierzchni metalu lub szkła. Wilgoć sama w sobie nie stanowi 
zagrożenia, jednak w połączeniu z materiałem organicznym, który jest obecny w pustce 
podpodłogowej, często powoduje problemy w postaci nalotów pleśni, namnażania się 
grzybów oraz powstawania nieprzyjemnych zapachów.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU  
Z WILGOCIĄ W PUSTCE  
PODPODŁOGOWEJ ZA POMOCĄ 
PRODUKTU CORROVENTA.

Niektóre konstrukcje domów zakłada-
ją obecność pustek podpodłogowych, 
które są niewentylowane, wenty-
lowane powietrzem wewnętrznym 
lub wentylowane powietrzem 
zewnętrznym. Ostatni typ pustek pod-
podłogowych, czyli tych wentylowa-
nych powietrzem zewnętrznym, jest 
szczególnie podatny na pojawianie się 
wilgoci.

TAK POWSTAJE WILGOĆ W PUSTCE 
PODPODŁOGOWEJ
Powietrze samo w sobie nie stanowi 
zagrożenia, jednak wilgoć w połączeniu 
z materiałem organicznym, który jest 
obecny w pustce podpodłogowej, 
często powoduje problemy w postaci 
nalotów pleśni, namnażania się grzy-
bów oraz powstawania nieprzyjemnych 
zapachów. Narastająca z czasem 

wilgotność w pustce podpodłogowej 
może wynikać z jednego lub kilku 
poniższych czynników: 

  Kiedy ciepłe powietrze z zewnątrz 
napłynie do zimnej pustki przez 
otwory wentylacyjne lub niesz-
czelności w murze, zostanie tam 
schłodzone, podnosząc wilgotność 
powietrza. W ekstremalnych przy-
padkach dojdzie do skroplenia, a z 
sufitu będą zwisać krople wody A.

  Dodatkowa wilgoć pochodząca z 
parującego podłoża pustki lub ziemi 
otaczającej pustkę B.

  Wilgoć pochodzi również z oto-
czenia, docierając poprzez mury i 
nieszczelności w fundamentach. C.

  Woda przedostająca się przez 
mury pustki z otaczającej budynek 
ziemi.D.
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SYSTEM STEROWANIA HOMEVISION® służy do 
kontrolowanego osuszania pustek podpodłogowych. 

Sterowanie, regulacja i monitorowanie instalacji 
w pustce podpodłogowej odbywa się za pomocą 

higrostatu podłączonego do osuszacza w pustce oraz 
bezprzewodowego panelu sterowania umieszczonego w 

części mieszkalnej.

1
C

E

G

F

D B

Kiedy powietrze z zewnątrz, zwłaszcza 
latem, przedostaje się do pustki 
podpodłogowej pod domem, zostaje 
schłodzone w niższej temperaturze 
panującej w pustce, powodując wzrost 
względnej wilgotności powietrza oraz 
ryzyka wystąpienia pleśni i nieprzy-
jemnego zapachu. Poprzez oosuszanie 
powietrza można obniżyć względną 
wilgotność w pustce do poziomu 60-
65%, co zapobiegnie powstaniu pleśni.

Powietrze w pustce podpodłogowej 
jest zasysane do osuszacza (A). Suche 
powietrze (B) zostanie rozprowa-
dzone w taki sposób, aby osuszyć 
pustkę. Osuszacz jednocześnie 
osusza powietrze i eliminuje wszelkie 
nieprzyjemne zapachy (C)  z pustki 
podpodłogowej. Osuszacz został 

skonstruowany tak, aby umożliwić nie 
tyko osuszanie powietrza, ale również 
zróżnicowanie ilości powietrza (D) 
opuszczającego pustkę podpodłogową 
wraz z pozostałym powietrzem (bez 
wpływu na wydajność osuszacza czy 
koszty eksploatacji). W ten sposób 
można sterować podciśnieniem 
w pustce podpodłogowej (E)  tak aby 
ewentualne nieprzyjemne zapachy 
lub radon (F) nie przedostały się do 
miejsca zamieszkania.

Sterowanie, regulacja i monitorowa-
nie instalacji w pustce podpodłogowej 
odbywa się za pomocą higrostatu (G) 
podłączonego do osuszacza w pustce 
oraz bezprzewodowego panelu ste-
rowania (H) umieszczonego w części 
mieszkalnej.

ZASADA OSUSZANIA PUSTEK PODPODŁOGOWYCH CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ROZWIĄZAĆ 
PROBLEM ZA POMOCĄ OSUSZANIA?

 Należy odprowadzić 
wodę, np. rurą ście-
kową poprowadzoną 
przy fundamentach.

 Ponadto trzeba 
przykryć ziemię 
w pustce folią, aby 
zapobiec parowa-
niu wilgoci.

 Ponownie osadzić 
i uszczelnić wszystkie 
wpusty wentylacyjne oraz 
nieszczelności w ścianach pustki, aby 
nie dopuścić do przedostawania się 
powietrza z zewnątrz.

 Zainstalować na stałe osuszacz pustki 
podpodłogowej, który utrzyma wilgot-
ność powietrza na poziomie zapobiega-
jącym narastaniu pleśni, grzybów itp.

OSUSZACZE PUSTEK PODPODŁOGOWYCH O NAJNIŻSZYM NA RYNKU 
ZUŻYCIU ENERGII
Osuszacz adsorpcyjny CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od 15 lat i należy do naszych najbardziej 
niezawodnych produktów. Został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpodłogowej, 
gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i długa żywotność urządzenia. 
Nadaje się również do usuwania nieprzyjemnych zapachów i radonu.

  Więcej informacji na temat naszych różnych osuszaczy pustek podpodłogowych znajduje się na 
stronach 62-64  .
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CTR 300TT2
Osuszacz adsorpcyjny do montażu na stałe w pustce pod-
podłogowej o wydajności do 300 m3 suchego powietrza na 
godzinę. Model CTR 300TT2 to najbardziej energooszczędny 
model na rynku.

SYSTEM STEROWANIA

CTR 300TT2 został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpod-
łogowej, gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i 
długa żywotność urządzenia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu 
z zastosowaniem dławika, który tworzy podciśnienie w pustce podpodło-
gowej, model CTR 300TT2 nadaje się również do usuwania nieprzyjemnych 
zapachów i radonu. Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od 15 lat i należy 
do naszych najbardziej niezawodnych produktów.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR 300TT:
  Sterowanie i monitorowanie pracy za pomocą systemu HomeVision®
  Obsługa kubatury do 200 m3

  Wydajne urządzenie do usuwania wilgoci, nieprzyjemnych zapachów i 
radonu

  Wysoka jakość i długa żywotność
  Energooszczędność i niskie koszty eksploatacyjne

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 200-300 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 45-130 m3/godz.

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa 1 015 W

Rzeczywiste zużycie energii  ca 850 W

Wlot powietrza procesowego Ø 160 mm

Wlot powietrza mokrego Ø 75 mm

Wlot powietrza suchego 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Poziom hałasu (3m) ca 56 dB

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 420 x 325 x 360 mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 21 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 14 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 12 l/dzień

Nr kat. 9902900

Zestaw montażowy TT Multi  .......... s. 85

Filtr wymienny (9920184)  .................s. 79

Dysze  .................................................. s. 90

AKCESORIA

HomeVision® Lite/Pro ........................s. 79

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od ponad 
15 lat i należy do naszych najbardziej niezawodnych 
produktów. Firma Corroventa przygotowała kompletne 
zestawy montażowe umożliwiające prosty, szybki i po-
prawny montaż osuszacza w pustce. Zestawy zawierają 
wszystkie niezbędne komponenty.
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CTR STD-TT
Model CTR STD-TT to nasz najmniejszy osuszacz adsorpcyjny 
przeznaczony do montażu na stałe w pustce podpodłogowej 
o wydajności do 200 m3 suchego powietrza na godzinę.

Osuszacz pustki podpodłogowej CTR STD-TT został specjalnie opracowany do 
pracy w miejscu, gdzie występuje jedynie problem z wilgocią. Jest to najbardziej 
energooszczędny model na rynku, który wykazuje rewelacyjnie niskie zużycie 
energii. CTR STD-TT został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce pod-
podłogowej, gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy 
i długa żywotność urządzenia.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR STD-TT:
  Sterowanie i monitorowanie za pomocą  

systemu HomeVision®
  Obsługa kubatury do 180 m3

  Wysoka jakość i długa żywotność
  Wyjątkowa energooszczędność i  

niskie koszty eksploatacyjne

CTR STD-TT został opracowany z myślą o zastosowaniu 
w pustce podpodłogowej. Jest to najbardziej energo-
oszczędny model na rynku, który wykazuje rewelacyjnie 
niskie zużycie energii.

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 230 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 35 m3/godz.

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa 860 W

Rzeczywiste zużycie 775 W

Wlot powietrza mokrego Ø 80 mm

Wlot powietrza suchego Ø 100 mm

Poziom hałasu (3m) 56 dB

Waga 15 kg

Rozmiar (D x S x W) 455 x 326 x 285mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 14 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 13 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 11 l/dzień

Nr kat. 9902700
Zestaw montażowy TT Multi  .......... s. 85

AKCESORIA

HomeVision® Lite/Pro ........................s. 79

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

SYSTEM STEROWANIA

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.
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CTR 500TT
Model CTR 500TT to nasz największy osuszacz adsorpcyjny 
do montażu na stałe w pustce podpodłogowej o wydajności 
do 500 m3 suchego powietrza na godzinę.

SYSTEM STEROWANIA

Osuszacz ten wykazuje rewelacyjnie niskie zużycie energii oraz wysoką 
wydajność względem swojego rozmiaru. CTR 500TT został opracowany 
z myślą o zastosowaniu w pustce podpodłogowej, gdzie wymagane jest 
niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i długa żywotność urządzenia. 
Urządzenie to nadaje się do pustek podpodłogowych, gdzie występuje 
jedynie problem z wilgocią.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR 500TT:
  Obsługa kubatury do 350 m3

  Wydajne usuwanie wilgoci
  Wysoka jakość i długa żywotność
  Energooszczędność i niskie koszty eksploatacyjne

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 500 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 60-80 m3/godz.

Wlot powietrza procesowego Ø 2x125 mm

Suche powietrze 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Mokre powietrze Ø 75 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 1780 W

Rzeczywiste zużycie ca 1500 W

Poziom hałasu (3m) 62 dB

Waga 21 kg

Rozmiar (D x S x W) 480 x 385 x 400 mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 35 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 24 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 21 l/dzień

Nr kat. 9920701

Zestaw montażowy 500TT  ............. s. 85

Filtr wymienny (00208)  .................... s. 89

Dysze  .................................................. s. 90

AKCESORIA

Control panel  10200 .......................... s. 90

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

CTR 500TT został opracowany z myślą o zastosowaniu w 
pustce podpodłogowej. Firma Corroventa przygotowała 
kompletne zestawy montażowe umożliwiające prosty, szybki 
i poprawny montaż osuszacza w pustce. Zestawy zawierają 
wszystkie niezbędne komponenty.

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.
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sTYrsYsTeM

POMOC EKSPERTA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
CORROVENTA JEST NIEZWYKLE CENIONYM PARTNEREM ZE WZGLĘDU NA 
WYSOKĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI I OGROMNĄ WIEDZĘ. CHĘTNIE POMAGAMY,  
KIEDY NASI KLIENCI POTRZEBUJĄ PORADY. ZADZWOŃ DO NAS POD NUMER 
0504 407 090 I POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM.



www.corroventa.pl66

Zimne strychy z wentylacją grawitacyjną są najbardziej zagrożone 
problemami z wilgocią. Zgodnie z danymi Boverket (Szwedzki Urząd ds. 
Budownictwa Mieszkaniowego i Planowania) około 300 tys. budynków w 
Szwecji ma problem z pleśnią, zapachem pleśni lub wysoką wilgotnością, 
które mogą prowadzić do problemów na strychu. W dłuższej perspektywie 
mogą powstać szkody w konstrukcji budynku.

ZARADŹ PROBLEMOM Z WILGOCIĄ 
NA STRYCHU PRZY UŻYCIU 
KONTROLOWANEJ WENTYLACJI.

84% takich strychów to pomieszczenia 
nieogrzewane z wentylacją grawitacyjną. 
Istnieje niestety wiele czynników, 
które mogą powodować występowanie 
nadmiernej wilgoci oraz szkód przez nią 
wyrządzonych na strychu:

  Ciepłe, wilgotne powietrze pocho-
dzące z wnętrza domu unosi się i 
przedostaje nieszczelnościami na 
strych, gdzie jest niższa temperatura, 
a następnie tam się skrapla.

  Dodatkowa izolacja strychu oznacza, 
że będzie tam chłodniej, co przyspieszy 
kondensację wilgoci.

  Wymiana źródła ogrzewania domu 
wiąże się ze zmianą ciśnienia w całym 
budynku. Przejście na ogrzewanie 
geotermalne/centralne oznacza, że 
wcześniej ciepły kamień na kominie 
będzie teraz zimny i wystąpi tzw. 
efekt kominowy.

  Wilgotne materiały budowlane mogą 
również spowodować wystąpienie 
wilgoci lub szkód na strychu.

  Potrzeba wentylowania strychu zależy 
od indywidualnych warunków i może 
się zmieniać w ciągu roku. Nadmierna 
wentylacja strychu może również pro-

wadzić do problemów. Jeśli powietrze 
na zewnątrz jest chłodne, powietrze 
na strychu ochłodzi się i może się 
skroplić na zimnej powierzchni dachu 
od wewnątrz. Także gdy temperatura 
na dachu obniży się, np. po ciepłym 
dniu, taki spadek temperatury oraz 
większa wilgotność względna mogą 
prowadzić do skroplenia się wody na 
suficie strychu.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ROZWIĄZAĆ 
PROBLEM WILGOCI NA STRYCHU?

  Uszczelnić konstrukcję belkową i 
wentylować całą część mieszkalną, 
a nie tylko pomieszczenia narażone 
na wyższą wilgotność, aby obniżyć 
wilgotność powietrza przedostającego 
się na strych.

  Zainstalować na stałe urządzenie do 
sterowania wentylacją na strychu.  
W ten sposób można zagwaran-
tować odpowiedni mikroklimat dla 
wszystkich materiałów budowlanych, 
unikając wystąpienia pleśni, butwienia 
i innych szkód wyrządzonych przez 
namnażające się w wilgoci narośle.

środowisKo ZaMiesZKania // osUsZanie sTrYcHU

INFORMACJE NA TEMAT SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ  
WILGOĆ NA STRYCHU

  Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w regionie Västra Götaland 
(Szwecja) pokazują, że w 72% wszystkich domów jednorodzinnych z zimnymi strychami odnotowano 
zbyt wysokie zawilgocenie oraz dużą ilość pleśni na stychu.

  Wieloletnie badania przeprowadzone między innymi na uczelniach Chalmers w Göteborgu i KTH w 
Sztokholmie potwierdziły ostatnio, że wilgoć i pleśń na strychach to poważny i coraz częstszy problem.

Jednostka sterownicza odczytuje pomiary 
czujników oraz decyduje przy użyciu algorytmu 
obliczeniowego, jaka jest potrzeba wentylacji.
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RÓŻNORODNE PAKIETY CORROVENTA ZAWIERAJĄCE VENTOVIND™
Produkt VentoVind™ dostępny jest w gotowych pakietach odpowiednich do standardo-
wych instalacji, jednak technologia umożliwia dostosowanie tego systemu, który działa 
równie dobrze na małych powierzchniach, np. na niewielkich strychach, jak i na dużych 
poddaszach o kubaturze kilkuset metrów sześciennych.

  Więcej informacji na temat naszych różnych pakietów znajduje się na stronie 72. 

VentoVind™ to metoda kontrolowa-
nego sterowania wentylacją, która 
zapewnia wentylowanie pomieszczenia 
wyłącznie w razie potrzeby. 

Dzięki systemowi nawiewu pomiesz-
czenie jest wentylowane w odpowied-
nim momencie, a urządzenie jedno-
cześnie steruje ciśnieniem na strychu 
z uwzględnieniem rozkładu wilgoci 
napływającej z części mieszkalnej. 

Metoda ta sprawdza się najlepiej w 
przypadku maksymalnie szczelnych 
strychów, gdzie celem jest wentylo-
wanie pomieszczenia wyłącznie za 
pomocą systemu, który z założenia 
składa się z wentylatora nawiewu i 
mechanicznie lub elektrycznie sterowa-
nego wyciągu. Zasilanie wentylatora 

nawiewu oraz regulacja poziomu obro-
tów odbywa się za pomocą jednostki 
sterowniczej umieszczonej na strychu, 
do której są również podłączone 
czujniki, sprawdzające warunki atmos-
feryczne na zewnątrz oraz parametry 
na strychu. 

Jednostka sterownicza odczytuje 
pomiary czujników oraz decyduje przy 
użyciu algorytmu obliczeniowego, czy 
wentylacja powinna być otwarta czy 
zamknięta. W ten sposób optymali-
zuje się stopień wentylacji względem 
zapotrzebowania i zużywa jak najmniej 
energii. System wentylacji pracuje 
wyłącznie, gdy wentylowanie pomiesz-
czenia powietrzem zewnętrznym jest 
korzystne.

VENTOVIND™ PRO – TAK PRACUJE TEN SYSTEM

CZYNNIKI, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ 
WYSTĘPOWANIE NADMIERNEJ WILGOCI 
ORAZ PLEŚNI NA STRYCHU: 
A Dodatkowa izolacja strychu powoduje,  
że wilgoć szybciej się skrapla.

B Zawilgocenie może powstać, jeśli strych 
jest zbyt intensywnie wentylowany w  
niewłaściwym momencie.

C Ciepłe, wilgotne powietrze pochodzące 
z wnętrza domu dociera do zimnego s 
trychu, a następnie tam się skrapla.

D Wymiana źródła ogrzewania domu zmie-
nia ciśnienie w całym budynku. Wcześniej 
ciepły kamień na kominie będzie teraz 
zimny i wystąpi tzw. efekt kominowy.
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VENTOVIND™ PRO

środowisKo ZaMiesZKania // osUsZanie sTrYcHU

System VentoVind™ marki Corroventa zapewnia optymalną 
z punktu widzenia wilgotności wentylację, który minimalizuje 
problemy związane z nadmierną wilgocią, takie jak pleśń i 
butwienie.

VentoVind™ to metoda kontrolowanego sterowania wentylacją, która zapewnia 
wentylowanie pomieszczenia wyłącznie w razie potrzeby. Dzięki systemowi na-
wiewu pomieszczenie jest wentylowane w odpowiednim momencie, a urządzenie 
jednocześnie steruje ciśnieniem na strychu z uwzględnieniem rozkładu wilgoci 
napływającej z części mieszkalnej. 

NIEKTÓRE ZALETY VENTOVIND™
  VentoVind gwarantuje, że strych wentylowany jest tylko wtedy, gdy zachodzi 

taka potrzeba. System odpowiada za odpowiedni względem warunków na 
strychu poziom wentylacji, jednocześnie oszczędzając energię.

  VentoVind™ tworzy kontrolowany mikroklimat w pomieszczeniu bez  
konieczności wprowadzenia zużywającego energię elektryczną źródła ciepła.

  Wysoka jakość wentylatora i czujników.
  Panel sterowania z dziennikiem zapisu aktywności na USB.

RÓŻNORODNE PAKIETY ZAWIERAJĄCE VENTOVIND™ PRO

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Poziom hałasu (3 m) 36 dB (A)

Nr kat. PRO Villa 1002778

Nr kat. PRO Villa Large 1002779

Nr kat. PRO Special -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
W pakiecie z jednostką ste-
rowniczą, wentylatorem 160 
i elementami montażowymi 
odpowiednimi do strychów o 
kubaturze do 100 m3. Dostar-
czany wraz z panelem bez-
przewodowym zawierającym 
system HomeVision® służący 
do sterowania, regulacji  
i monitorowania instalacji na strychu.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
Do strychów o kubaturze od 100–150 m3; w zestawie z 
jednostką sterującą, wentylatorem 200 i elementami mon-
tażowymi. Dostarczany wraz z panelem bezprzewodowym 
zawierającym system HomeVision® służący do sterowania 
instalacją na strychu oraz jej regulacji i monitorowania.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
VentoVind™ nadaje się do dużych lub złożonych instalacji ze 
względu na możliwość dostosowania produktu do potrzeb.

ZAWARTOŚĆ VENTOVIND™ PRO

Jednostka sterownicza VentoVind™ Pro

Wentylator razem z 15 m przewodem

Panel sterowania HomeVision®

Uchwyt do wentylatora

Przewód zasilający 220 V, 3 metry

Płytki naścienne, wewnętrzne

Czujnik zewnętrzny z 15 m przewodem

Czujnik wewnętrzny z 15 m przewodem

Dysza

Osłona ochronna

Uchwyt na jednostkę sterowniczą

Zaciski do węża

Śruby montażowe do jednostki sterowniczej

Tylny tłumik ciągu powietrza 160 mm

Wąż SC-160 mm x 1,3 metra

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi i konserwacji

VENTOVIND™ PRO
A Nawiew powietrza  B Wentylator   C Jednostka sterująca   D Przepływ powietrza    
E Czujniki wewnętrzne  F Wywiew powietrza  G HomeVision® panel sterowania  
H Czujniki zewnętrzne
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VENTOVIND™ PRO SPECIAL
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VentoVindTM PRO Special oferowany jest w zestawie z jednostką sterowniczą, 
wentylatorem, przepustnicą i elementami montażowymi dostosowanymi do 
projektu bez względu na jego rozmiar. Dostarczany jest wraz z panelem 
bezprzewodowym zawierającym system HomeVision® służący do sterowania. 
VentoVindTM PRO Special można podłączyć do centralnego systemu 
sterowania/monitorowania nieruchomości poprzez Modbus RS485, dzięki 
czemu użytkownik ma pełną kontrolę oraz możliwość nadzorowania i  
regulacji systemu.

NIEKTÓRE ZALETY VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
  Bezprzewodowy panel sterowania
  Modbus RS 485
  Sterowana przez silnik przepustnica

Wentylacja kontrolowana do domów wielorodzinnych i 
większych strychów.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Nawiew powietrza   
B Wentylator   C Jednostka 
sterująca   D Przepływ powietrza   
E Czujniki wewnętrzne   
F Wywiew powietrza   
G HomeVision® panel  
sterowania   H Czujniki 
zewnętrzne

BEZPIECZNY DOM DZIĘKI PRODUKTOM CORROVENTA
WYBÓR I MONTAŻ INSTALACJI ODPOWIEDNIEJ DO POTRZEB KONKRETNEGO 
MIEJSCA WYMAGA NAPRAWDĘ DUŻEJ WIEDZY. DLATEGO WSPÓŁPRACUJEMY 
TYLKO ZE SPRZEDAWCAMI, KTÓRZY SPECJALIZUJĄ SIĘ W ROZWIĄZYWANIU 
PROBLEMÓW Z WILGOCIĄ, NIEPRZYJEMNYMI ZAPACHAMI CZY RADONEM.

osUsZanie sTrYcHU // środowisKo ZaMiesZKania
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Radon to bezwonny, niewidoczny i radioaktywny gaz.  Radon obecny w 
powietrzu wewnątrz budynku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia jego 
mieszkańców i co roku jest powodem bardzo wielu zachorowań na raka płuc 
w Szwecji. Zgodnie z danymi WHO radon obecny wewnątrz budynków miesz-
kalnych jest drugim (po paleniu papierosów) pod względem częstotliwości 
powodem zachorowań na raka płuc.

PROPOZYCJE SKUTECZNYCH 
DZIAŁAŃ PRZY WYSOKIM 
STĘŻENIU RADONU W DOMU.

Aby sprawdzić, czy w naszym miejscu 
zamieszkania poziom tego pier-
wiastka nie przekracza normy, należy 
dokonać pomiaru jego zawartości w 
powietrzu. Jeśli pomiary potwierdzą 
niską zawartość radonu, można 
mieć pewność bezpiecznego miejsca 
zamieszkania. Jeśli jednak oznaczony 
poziom radonu będzie przekraczać 
wartość graniczną 200 Bq/m3, należy 
przeprowadzić szersze badanie budyn-
ku, aby dobrać odpowiedni sposób i 
materiały do usunięcia tego gazu.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
Firma Corroventa posiada doświad-
czenie w usuwaniu tego problemu 
zdobyte podczas ponad 19 tys. pomia-
rów zawartości radonu oraz realizacji 
ponad 3 tys. projektów usuwania 
radonu. Dysponujemy również wiedzą, 
która pozwoliła nam zaprojektować 
skuteczne i przyjazne dla portfela 
klienta rozwiązania.

1

C

D

B

TAK PRZEBIEGA USUWANIE RADONU PRZY POMOCY PRODUKTÓW 
CORROVENTA. Radon przenika do miejsca zamieszkania przez nieszczelności 
w budynku A. Aby zaradzić temu problemowi, zainstalowano wyciąg radonu 
B oraz instalację rurową C która umożliwia wytworzenie podciśnienia pod 
płytą. Powietrze zawierające wysokie stężenie radonu przepływa przez wyciąg 
i zostaje odprowadzone na zewnątrz D gdzie miesza się ze zwykłym, świeżym 
powietrzem.

FIRMA CORROVENTA POSIADA DOŚWIADCZENIE W USUWANIU TEGO PROBLEMU  
ZDOBYTE PODCZAS PONAD 19 TYS. POMIARÓW ZAWARTOŚCI RADONU ORAZ  
REALIZACJI PONAD 3 TYS. PROJEKTÓW USUWANIA RADONU.  
ZADZWOŃ DO NAS POD NUMER 504 407 090 I POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM.
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PRODUKTY DO USUWANIA RADONU  
Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

   WYCIĄG RADONU RS 100 
opracowano z myślą o usuwaniu 
radonu z budynków mieszkalnych 
osadzonych na płycie na glebie 
lub z piwnic/suteren na podłożu, 
przez które trudno jest wyciągnąć 
powietrze. Ze względu na moc 
modelu RS 100 istnieje możliwość 
podłączenia do niego długich rur, 
co ułatwia jego umiejscowienie.

   WYCIĄG RADONU RS 400.   
Powstał z myślą o usuwaniu 
radonu z budynków mieszkalnych osadzonych na płycie na glebie 
lub z piwnic/suteren na porowatym podłożu. W odróżnieniu od 
tradycyjnych wyciągów radonu RS 400 ma wentylator typu EC, który 
powoduje, że urządzenie jest bardzo energooszczędne.

   OSUSZACZ PUSTKI PODPODŁOGOWEJ CTR 300TT2 został  
opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpodłogowej, gdzie 
wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i długa 
żywotność urządzenia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiąza-
niu z zastosowaniem dławika, który tworzy podciśnienie w pustce 
podpodłogowej, model CTR 300TT2 nadaje się również do usuwania 
nieprzyjemnych zapachów i radonu.

Więcej informacji 
na temat produktów 

do miejsca zamieszkania 
znajduje się na stronie 

corroventa.pl
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WYCIĄG RADONU RS 100
Wyciąg radonu RS 100 to potężna pompa ciśnieniowa 
obsługująca objętość powietrza rzędu 80 m3/godz. przy 
ciśnieniu statycznym 20 000 Pa.

Model RS 100 opracowano z myślą o usuwaniu radonu z budynków mieszkalnych 
osadzonych na płycie na glebie lub z piwnic/suteren na podłożu, przez które 
trudno jest wyciągnąć powietrze. Ze względu na moc modelu RS 100 istnieje 
możliwość podłączenia do niego długich rur, co ułatwia jego umiejscowienie.

NIEKTÓRE Z ZALET WYCIĄGU RADONU RS 100:
  Bardzo wydajny i skuteczny podczas usuwania radonu z ziemi
  Odpowiedni do większych domów wielorodzinnych o ograniczonych rozmiarach 

    gruntu
  Możliwość połączenia aż do 50 m rur po stronie ciśnienia i 200 m rur po stronie    

    ssącej.

Ilość powietrza 80 m3/godz.

Ciśnienie 20000 Pa

Poziom hałasu 45 dB(A)

Moc znamionowa 370 W

Normalne zużycie 200-250 W

Zasilanie  230 V / 50 Hz

Waga 22 kg

Rozmiar (D x S x W) 520x350x410 mm

Nr kat. 9920900

DANE TECHNICZNE AKCESORIA

Zestaw montażowy RS100 .......................................... sid 85 

Wąż Ø51 mm ...................................................................sid 87 

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB

ZESTAW MONTAŻOWY RS100

Firma Corroventa posiada doświadczenie w usuwaniu tego 
problemu zdobyte podczas ponad 19 tys. pomiarów zawartości 
radonu oraz realizacji ponad 3 tys. projektów usuwania radonu.
Nasze wyciągi radonu powstały z myślą o usuwaniu tego 
pierwiastka z pomieszczeń zamieszkanych z przykrytym pod-
łożem, suteren/piwnic lub pustek podpodłogowych. Wydajne, 
energooszczędne i ciche usuwanie radonu bez względu na 
posadowienie domu (podłoże zwarte lub porowate).

Kompletny zestaw montażowy RS100 do instalacji  
i zawieszenia wyciągu radonu RS100 na ścianie lub suficie.
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WYCIĄG RADONU RS 400
Wyciąg radonu RS 400 bardzo skutecznie usuwa radon 
stopniowo regulując ilość przepływu powietrza od  
50–370 m3/godz. Powstał z myślą o usuwaniu radonu z 
budynków mieszkalnych osadzonych na płycie na glebie 
lub z piwnic/suteren na porowatym podłożu.

W odróżnieniu od tradycyjnych wyciągów radonu RS 400 ma wentylator typu 
EC, który powoduje, że urządzenie jest bardzo energooszczędne. Model RS 400 
nadaje się również do wentylowania podciśnieniowego podłóg belkowych dzięki 
takim właściwościom, jak cicha praca, oszczędność energii oraz bezstopniowa 
regulacja obrotów.

NIEKTÓRE Z ZALET WYCIĄGU RADONU RS 400:
  Bardzo wydajny i skuteczny podczas usuwania radonu z ziemi
  Odpowiedni do domów jednorodzinnych lub mniejszych nieruchomości osa 

    dzonych na porowatym podłożu
  Możliwość połączenia aż do 6 m rur po stronie ciśnienia i 30 m rur po stronie   

    ssącej.
  Podciśnienie podczas zaklejania: do 40 m węża drenażowego po stronie  

    ssącej i do 6 m rur po stronie ciśnienia.
  Wyjątkowo cicha praca
  Wyposażony w energooszczędny wentylator typu EC

Wyciąg radonu RS 400 ma przemyślaną konstrukcję oraz 
specjalny otwór serwisowy. Wyjątkowo cicho pracuje, jest 
energooszczędny i ma bezstopniową regulację obrotów.

Ilość powietrza 50-370 m3/godz.

Ciśnienie 20-500 Pa

Moc znamionowa 105 W

Normalne zużycie 10-25 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 22 kg

Rozmiar (D x S x W) 445 x 475 x 262 mm

Nr kat. 9920960

DANE TECHNICZNE AKCESORIA

Zestaw montażowy RS400 ......................................... sid 85 

Filterbox ..........................................................................sid 53

Wąż do tłumika Ø100 ................................................... sid 86

Nakładka (10-pack) ....................................................... sid 90

Filtr wymienny filterbox (20956) ................................ sid 88

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Firma Corroventa posiada doświadczenie w usuwaniu tego 
problemu zdobyte podczas ponad 19 tys. pomiarów zawartości 
radonu oraz realizacji ponad 3 tys. projektów usuwania radonu.
Nasze wyciągi radonu powstały z myślą o usuwaniu tego 
pierwiastka z pomieszczeń zamieszkanych z przykrytym pod-
łożem, suteren/piwnic lub pustek podpodłogowych. Wydajne, 
energooszczędne i ciche usuwanie radonu bez względu na 
posadowienie domu (podłoże zwarte lub porowate).

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB
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CTR 300TT2
Osuszacz adsorpcyjny do montażu na stałe w pustce pod-
podłogowej o wydajności do 300 m3 suchego powietrza na 
godzinę. Model CTR 300TT2 to najbardziej energooszczędny 
model na rynku.

SYSTEM STEROWANIA

CTR 300TT2 został opracowany z myślą o zastosowaniu w pustce podpod-
łogowej, gdzie wymagane jest niskie zużycie energii, bezpieczeństwo pracy i 
długa żywotność urządzenia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu 
z zastosowaniem dławika, który tworzy podciśnienie w pustce podpodło-
gowej, model CTR 300TT2 nadaje się również do usuwania nieprzyjemnych 
zapachów i radonu. Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od 15 lat i należy 
do naszych najbardziej niezawodnych produktów.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR 300TT:
  Sterowanie i monitorowanie pracy za pomocą systemu HomeVision®
  Obsługa kubatury do 200 m3

  Wydajne urządzenie do usuwania wilgoci, nieprzyjemnych zapachów i 
radonu

  Wysoka jakość i długa żywotność
  Energooszczędność i niskie koszty eksploatacyjne

ŁATWE MONITOROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU 
HOMEVISION®. Osuszacz jest sterowany i monitorowany 
za pomocą naszego systemu HomeVision, który składa się 
z higrostatu umieszczanego w pustce podpodłogowej oraz 
bezprzewodowego cyfrowego panelu sterowania umieszcza-
nego w części mieszkalnej.

DANE TECHNICZNE

Ilość suchego powietrza 200-300 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 45-130 m3/godz.

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa 1 015 W

Rzeczywiste zużycie energii  ca 850 W

Wlot powietrza procesowego Ø 160 mm

Wlot powietrza mokrego Ø 75 mm

Wlot powietrza suchego 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Poziom hałasu (3m) ca 56 dB

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 420 x 325 x 360 mm

Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH 21 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH 14 l/dzień

Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH 12 l/dzień

Nr kat. 9902900

Zestaw montażowy TT Multi  .......... s. 85

Filtr wymienny (20184)  ..................... s. 89

Dysze  .................................................. s. 90

AKCESORIA

HomeVision® Lite/Pro ........................s. 79

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Model CTR 300TT2 jest w naszej ofercie od ponad 
15 lat i należy do naszych najbardziej niezawodnych 
produktów. Firma Corroventa przygotowała kompletne 
zestawy montażowe umożliwiające prosty, szybki i po-
prawny montaż osuszacza w pustce. Zestawy zawierają 
wszystkie niezbędne komponenty.
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BEZPIECZNY DOM DZIĘKI PRODUKTOM CORROVENTA
FIRMA CORROVENTA POSIADA DOŚWIADCZENIE W USUWANIU TEGO PROBLEMU 
ZDOBYTE PODCZAS PONAD 19 TYS. POMIARÓW ZAWARTOŚCI RADONU ORAZ  
REALIZACJI PONAD 3 TYS. PROJEKTÓW USUWANIA RADONU. 
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 CORROVENTA

SYSTEMY  
STEROWANIA
Sterowanie każdego rodzaju pracami osuszeniowymi, 
a także procesami czyszczenia po usunięciu szkód 
wodnych i urządzeniami zamontowanymi na stałe, 
ich regulacja i monitoring.
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SUPERVISION®
System sterowania SuperVision® do maszyn Corroventa 
z serii ES to przełomowe rozwiązanie w zakresie efektów 
osuszania, ochrony środowiska i kosztów ogólnych. Dzięki 
systemowi SuperVision® można monitorować proces 
osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet.  

MONITOROWAĆ PROCES OSUSZANIA ZDALNIE

ZAWARTOŚĆ PAKIETU PODSTAWOWEGO

Abonament (24 lub 36 miesięcy)  1 szt.

Bramka  1 szt.

Węzły do czujników  2 szt.

Czujniki RHT  4 szt.

Skrzynka transportowa  1 szt.

Rura pomiarowa  1 pkt

Masa uszczelniająca  1 pkt

Kabel systemowy ES 0,5 m  1 szt.

Nr kat. 9911104

SuperVision® to dopracowany w najdrobniejszych szcze-
gółach i przyjazny dla użytkownika system umożliwiający 
nadzorowanie procesu osuszania, mierzenie go i sterowanie 
nim za pomocą komputera, smartfonu i tabletu.

SuperVision® to system zdalnego sterowania i zdalnego dokonywania pomiarów, 
który uzupełnia serię osuszaczy i pomp ciśnieniowych ES, umożliwiając dostęp 
do nich przez Internet. Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem 
maszyn ES i zapewnia użytkownikowi możliwość sterowania procesem osuszania 
oraz nadzorowania go w sposób szybki i prosty bez konieczności każdorazowego 
dojazdu do miejsca pracy urządzeń. Wszystkie zebrane dane zapisywane są na 
serwerze sieciowym, gdzie użytkownik może każdemu punktowi pomiaru nadać 
konkretną nazwę, dzięki czemu analiza procesu będzie jeszcze łatwiejsza.

System oferuje również narzędzia do łatwego generowania wykresów – do 
analizy procesu osuszania lub aby uwzględnić je w raporcie z realizacji projektu, 
który można także utworzyć przy pomocy naszego systemu. Użytkownik może 
nawet, jeśli klient sobie tego życzy, zapewnić mu dostęp do systemu, tak aby 
mógł samodzielnie śledzić przebieg prac osuszania.

System składa się z bramki, którą podłącza się do maszyn oraz dwóch bezprze-
wodowych węzłów czujników, a każdy z nich może obsłużyć dwa czujniki tempe-
ratury i wilgotności względnej oraz jeden czujnik wilgotności materiału. W celu 
zapewnienia optymalnego zasięgu pracy czujników oraz ich niezawodności węzły 
mają możliwość dalszego przekazywania informacji do bramki, wykorzystując 
technologię MESH. Bramka może komunikować się z maksymalnie dziesięcioma 
węzłami, jeśli zachodzi potrzeba dalszego rozbudowania systemu.

Chcąc zapewnić maksymalną elastyczność rozwiązania, do zbierania danych 
system korzysta z sieci telefonii komórkowej. Montaż systemu nie wymaga 
żadnych przygotowań ani dostępu do Internetu. Wszystkie informacje potrzebne 
użytkownikowi zaprezentowane są na wyświetlaczach poszczególnych urządzeń 
oraz w postaci kontrolek świetlnych na jednostkach SuperVision®.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

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

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

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

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

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

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

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

WS4 ES .............................................................................s. 50
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HOMEVISION®
System sterowania HomeVision® używany jest do kontroli, 
nadzoru i śledzenia pracy zamontowanych na stałe osuszaczy 
oraz system VentoVind™ do kontrolowanej wentylacji zimnych 
strychów. W domach i budynkach, gdzie zachodzi potrzeba  
zarówno oosuszania pustki podpodłogowej, jak i zimnego 
strychu, rozwiązaniem będzie jeden bezprzewodowy panel 
sterowania HomeVision® Pro.

HOMEVISION® LITE

HOMEVISION® PRO

DANE TECHNICZNE

Nastawa % RH Pro / Lite

Δ % RH histereza góra Pro / Lite

Δ % RH histereza dół Pro / Lite

Δ % RH poziom awaryjny Pro / Lite

Ciągła praca wentylatora lub tylko  

wentylator podczas osuszania Pro

Sterowanie poprzez wskaźnik pleśni Pro

Powrót do ustawień fabrycznych Lite / Pro

Informacje na wyświetlaczu & plik dziennika

Wyświetlanie rzeczywistej RH Lite / Pro

Wyświetlanie rzeczywistej temperatury Lite / Pro

Wyświetlanie statusu wentylatora (wł./wył.) Pro

Wyświetlanie statusu osuszacza (wł./wył.) Pro / Lite

Wyświetlanie poziomu sygnału radiowego Pro / Lite

Graficzna prezentacja czasu pracy w ciągu  
ostatnich 12 miesięcy Pro

Graficzna prezentacja średniej temperatury  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pro

Nr kat. Pro 9910360

Nr kat. Lite 9910370

Panel sterowania w wersji Lite wyświetla między innymi 
temperaturę i wilgotność powietrza w pustce podpodło-
gowej, pobierając dane z higrostatu. Ponadto pokazuje 
status pracy urządzenia oraz w razie potrzeby umożliwia 
użytkownikowi zmianę ustawień.

Wersja Pro, oprócz wszystkich funkcji wersji Lite, uwzględnia 
również możliwość sterowania osuszaczem zależnie od 
odczytów wskaźnika pleśni, umożliwia analizowanie pracy 
urządzenia na podstawie danych w pliku dziennika, a także 
sterowanie kilkoma maszynami z poziomu jednego panelu 
sterowania.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Za pomocą bezprzewodowego panelu sterowania HomeVision® Pro, który zostaje 
umieszczony w części mieszkalnej, użytkownik może w każdej chwili sprawdzić 
panujące w kontrolowanych pomieszczeniach warunki i w razie potrzeby zmienić 
ustawienia. Dzięki wbudowanym funkcjom powiadamiania użytkownik otrzymuje 
informacje o ewentualnych zaburzeniach pracy urządzenia, a system również 
automatycznie przypomina o corocznym przeglądzie serwisowym – w ten sposób 
użytkownik ma gwarancję prawidłowości działania urządzenia i może uniknąć 
szkód w posesji.

System jest elastyczny, a ustawienia można dostosować do potrzeb. Osusza-
niem można sterować według poziomu wilgotności względnej lub według 

odczytów wskaźnika pleśni, co w przypadku niektórych ustawień i warunków 
może dodatkowo obniżyć zużycie energii. Systemu wentylacji dostosowanej do 
potrzeb można używać ze zwykłymi wentylatorami AC, a także wentylatorami EC.

Na panelu sterowania wyświetlone są również dane statystyczne dotyczące 
pracy urządzenia oraz średnia temperatura i średnia wilgotność względna dla 
ostatnich dwunastu miesięcy. Aby móc dokładniej śledzić pracę maszyny, gene-
rowany jest plik dziennika z danymi dotyczącymi warunków w pomieszczeniu 
i czasem zmiany ustawień. Plik dziennika zapisywany jest na pamięci USB 
zamontowanej w panelu sterowania, skąd potem można go łatwo przegrać do 
komputera w celu analizy. Panel sterowania można podłączyć do nawet ośmiu 
jednostek sterowniczych i w ten sposób umożliwić zbiorcze sterowanie większymi 
instalacjami, gdzie potrzeba kilku osuszaczy lub instalacjami wymagającymi na 
przykład zarówno osuszacza w pustce podpodłogowej, jak i kontrolowanej wen-
tylacji na zimnym strychu. Jednostki sterownicze dostępne są w kilku modelach – 
do montowanych na stałe osuszaczy adsorpcyjnych oraz kontrolowanej wentylacji 
VentoVind™. Panel sterowania HomeVision® dostępny jest w wersji Pro i Lite, 
która jest przeznaczona do sterowania tylko jednym osuszaczem adsorpcyjnym.

CTR 300TT2 .........................................s. 62

CTR STD-TT ......................................... s. 63

VentoVind™ PRO ................................ s. 68

VentoVind™ PRO Special ................... s. 69
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HIGROSTAT HR1-5 / HMH1-10
Higrostat, który pasuje do osuszaczy* Corroventa używanych 
do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę. Stosowany 
jest podczas osuszania przeprowadzanego w środowisku 
wrażliwym na zmiany wilgotności lub w wyjątkowo krytycz-
nych warunkach. Przetestowana konstrukcja uwzględniająca 
niewiele ruchomych części zapewnia bezpieczeństwo pracy 
i precyzyjne odczyty.

DANE TECHNICZNE

Higrostat HR1-5

Przewód 5 m

Zakres pracy 10-90% RH

Klasa ochrony IP21

Rozmiar (G x S x W) 83 x 136 x 37 mm

Nr kat. 9901100

 

Higrostat HMH1-10

Przewód 10 m

Zakres pracy 10-100% RH

Klasa ochrony IP54

Rozmiar (G x S x W) 318 x 104 x 75 mm

Nr kat. 9901150

PANEL STEROWANIA
System sterowania służy do kontrolowanego osuszania 
pustek podpodłogowych. Sterowanie, regulacja i monitoro-
wanie instalacji w pustce podpodłogowej odbywa się za  
pomocą higrostatu podłączonego do osuszacza w pustce 
oraz panelu sterowania umieszczonego w części mieszkalnej.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

CTR 500TT ........................................................................s. 64 

TAK TO DZIAŁA

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 9910200

Pracą osuszacza steruje higrostat umiejscowiony w pustce 
podpodłogowej, gdzie dokonywana jest ocena warunków 
jako odpowiednich lub szczególnie złych. Aby zapewnić 
dodatkowy monitoring, umieszcza się panel sterowania 
(wyświetlacz) w części mieszkalnej, gdzie lampki kontrolne 
informują np. czy poziom wilgotności względnej w pustce 
jest odpowiedni, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo  
lub czy wystąpiły jakieś zakłócenia w jego pracy.
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TEKNISKA DATA

Przewód systemowy 0,5 m 

Artikelnummer 1002749

 

Przewód systemowy 5 m  

Nr kat. 1002748

PRZEWÓD SYSTEMOWY ES 0,5 / 5 M
Przewód systemowy używany do podłączenia systemu 
sterowania SuperVision® marki Corroventa.

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK RHT
Czujnik, który mierzy zarówno wilgotność względną i jak i 
temperaturę. Przewód 5 m.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 1002817

sYsTeM sTerowania
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SYSTEM WĘŻY C16

SYSTEM WĘŻY C25

Elastyczne i przyjazne dla użytkownika osuszanie w 
trybie ssącym lub tłoczącym. Montaż systemu węży C16 
odbywa się za pomocą 10 gniazd, które gwarantują szybkie 
i proste wykonanie szczelnej instalacji.

Elastyczne i przyjazne dla użytkownika osuszanie w 
trybie ssącym lub tłoczącym. Węże łączone są za pomocą 
kolanka lub rozdzielacza, które umieszcza się w wywierco-
nych otworach. Połączenie zostaje uszczelnione gumową 
uszczelką. Montaż systemu węży odbywa się za pomocą 
złączek, które gwarantują szybkie i proste wykonanie 
szczelnej instalacji.

ZAWARTOŚĆ

ZAWARTOŚĆ

Nr kat.: 1002770

Nr kat.: 1003706

AKCESORIA

System węży C16 dostarczany jest w praktycznej torbie 
zawierającej następujące komponenty:

Rozdzielacz 10 x 16 .......................................................... 1 szt.

Łącznik kątowy ø16 .......................................................10 szt.

Trójnik ø16 ....................................................................... 2 szt.

Wąż zwisający ............................................................... 12 szt.

Wąż 50 m ......................................................................... 1 szt.

System węży C25 dostarczany jest w praktycznej torbie 
zawierającej następujące komponenty:

Rozdzielacz 6x25 ............................................................. 1 szt.

Łącznik kątowy  ø25 ...................................................... 6 szt.

Trójnik  ............................................................................. 2 szt.

Dysze .............................................................................. 12 szt.

Wąż razem ze złączką 4 m............................................ 6 szt.

Adapter do węża 50–25 (9910750) ................................s. 87
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ZESTAW MONTAŻOWY RS 400
Kompletny zestaw montażowy do instalacji 
i zawieszenia wyciągu radonu RS400.  

ZESTAW MONTAŻOWY RS 100
Kompletny zestaw montażowy RS100 do 
instalacji i zawieszenia wyciągu radonu RS100 
na ścianie lub suficie.

W zestawie znajdują się również: płyta naścienna do 
rozprowadzenia rur, węże i klamry do węży. 

Nr kat.: 9920975

W zestawie znajdują się również: płyta naścienna do rozprowa-
dzenia rur, tłumik i klamry do węży.  

Nr kat.: 9910850

ZESTAW MONTAŻOWY TT MULTI
Kompletny zestaw montażowy umoż-
liwiający instalację i zawieszenie osu-
szacza pustki podpodłogowej STD-TT i 
300TT2. 

W zestawie znajdują się rury, wąż do tłumika oraz szablon 
do otworów montażowych do konsoli. 

Nr kat.: 9910590

ZESTAW MONTAŻOWY 500TT
Kompletny zestaw montażowy do instalacji 
i zawieszenia osuszacza pustki podpodłogowej 
500TT.

W zestawie znajdują się rury, wąż do tłumika oraz szablon do 
otworów montażowych do konsoli. 

Nr kat.: 9910575

ZESTAWY MONTAŻOWE
OSUSZACZE PUSTKI PODPODŁOGOWEJ

WYCIĄG RADONU
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WĄŻ DO TŁUMIKA Ø80
Elastyczny tłumik montowany w miejscu, 
gdzie należy wyeliminować nadmierny 
hałas wentylatora. 

WĄŻ DO TŁUMIKA Ø100
Elastyczny tłumik montowany w miejscu, 
gdzie należy wyeliminować nadmierny hałas 
wentylatora. 

Maksymalna długość 1,2 m.

Nr kat.: 9910405

Maksymalna długość 1,2 m.

Nr kat.: 9920907

WĄŻ DO TŁUMIKA Ø160
Elastyczny tłumik montowany przy uszczelce 
węża powietrza procesowego w miejscu, gdzie 
należy wyeliminować nadmierny hałas wentyla-
tora.

Maksymalna długość 0,6 m. 

Nr kat.: 9910136

TŁUMIK
Skuteczne wyciszanie hałasu. Znaczne wyci-
szenie hałasu dmuchaw podczas osuszania w 
trybie ssącym lub tłoczącym przy użyciu pompy i 
urządzeń Kombi. 

Tłumik jest szczelny i pracuje również z wyciągiem radonu 
RS100. Średnica znamionowa Ø 50 mm. 

Nr kat.: 9920901

TŁUMIK
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WĄŻ Ø51 MM DO MOSTKOWANIA
Wąż Ø51 mm do mostkowania 
połączeń. Lengte 350 mm.

WĄŻ Ø82
Wąż Ø 82 mm jest bardzo lekki 
i miękki; służy do tymczasowej 
dystrybucji mokrego i suchego 
powietrza.

WĄŻ Ø102
Wąż Ø102 mm jest bardzo lekki 
i miękki; służy do tymczasowej 
dystrybucji mokrego i suchego 
powietrza.

WĄŻ Ø51 
Wąż Ø 51 mm do rozprowa-
dzania powietrza i płynów. 

WĄŻ Ø80 
Wąż Ø 80 mm do rozprowa-
dzania powietrza i płynów.

Nr kat.: 9921123

Długość 6 metrów; dostarczany w skom-
presowanym opakowaniu.

Nr kat.: 9910145

Długość 6 metrów; dostarczany w skom-
presowanym opakowaniu.

Nr kat.: 9910141

Bardzo lekki i elastyczny z gładkim 
wnętrzem. Wąż ma niewielki promień 
zgięcia. Odpowiedni do stosowania w 
trybe ssącym i tłoczącym.

Nr kat.: 9910721

Odpowiedni do instalacji usuwających 
radon.

Nr kat.: 9910087

WĘŻE

ADAPTER DO WĘŻA C16
Umożliwia podłączenie systemu 
węży C16 bezpośrednio do  
maszyny.

System węży C16 służy do podłączenia do 
rozdzielacza w systemie węży C25.
Adapter pasuje do wszystkich maszyn.

Nr kat. 9910750
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RAMKA DO FILTRA ZGRUBNEGO  
Ramka do filtra zgrubnego 
Flexifiltr HEPA H13.

FILTR INLINE
Filtr wymienny do systemu fil-
trowania Corrofiltr Inline (szary) 
oraz Separatora Wody WS4 ES. 

FILTR WYMIENNY 1000926
Przeznaczona do osuszacz 
przestrzeni podposadzkowej 
CTR STD-TT.

FILTR WYMIENNY  
FILTERBOX
Filtry wymienne do urządzenia 
Filterbox Corroventa.

KASETA Z FILTREM H13
Wymienna kaseta do Flexi- 
filtra HEPA H13. 

FILTR H13
Wymienny filtr do systemu 
Corrofiltr Inline H13 (czerwony).

Nr kat.: 9920858

Nr kat.: 9910603 Rozmiar: 250 x 265 mm

Nr kat.: 1000926Nr kat.: 9920956

Klasa H13, poziom odfiltrowania 
przekracza 99,95% w przypadku mak-
symalnie 1080 m3/godz. Filtry węglowe 
zmniejszają obecność nieprzyjemnego 
zapachu..

Nr kat.: 9920853 Nr kat.: 9910610

CZĘŚCI WYMIENNE
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FILTR WYMIENNY 00921
Przeznaczona do:
• Wyciąg radonu RS 100

• Pompa ciśnieniowa CTR T100XT

• Pompa ciśnieniowa CTR T150XT

FILTR WYMIENNY 21406
Przeznaczona do urządzenia 
kombi CTR K50XT

FILTR WYMIENNY 21044
Przeznaczona do osuszacz  
adsorpcyjnyY LKV1000XT.

FILTR WYMIENNY 00208
Przeznaczona do osuszacz ad-
sorpcyjny CTR 500XT 

FILTR WYMIENNY 20184
Przeznaczona do:
•  Osuszacz Adsorpcyjny CTR 150XT

•  Osuszacz Adsorpcyjny  CTR 300XT

•  Osuszacz Adsorpcyjny CTR LKV1000XT

•  Osuszacz przestrzeni podposadzkowej  

    CTR 300TT2

•  Urządzenia Kombi CTR K100XT

•  Urządzenia Kombi CTR K150XT

FILTR WYMIENNY 00954
Przeznaczona do pompa ciśnie-
niowa CTR T200S.

Rozmiar: 115 x 145 mm

Nr kat.: 9900921

Rozmiar: 130 x 200 mm

Nr kat.: 9921406

Rozmiar: 280x280

Nr kat.: 9921044

Rozmiar: 170 x 310 mm

Nr kat.: 9900208 Nr kat.: 9920184

Rozmiar: 230 x 400 mm

Nr kat.: 9900954

CZĘŚCI WYMIENNE
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DYSZE
Do optymalizacji rozprowa-
dzenia suchego powietrza.

Nr kat.: 9910440

ELEMENTY DODATKOWE

Nr kat.: 1002720   Nr kat.: 1001238 Nr kat.: 6000371

CZĘŚCI WYMIENNE
FILTR WYMIENNY 1002720   
Filtr wymienny, który pasuje do 
osuszacza adsorpcyjnego A2 ES, 
A4 ES i A4 ES X.

FILTR WYMIENNY 1001238
Filtr wymienny, który pasuje do 
pompy ciśnieniowej T2, T2 ES 
i T4 ES.

FILTR WYMIENNY 6000371
Filtr wymienny, który pasuje do 
pompy ciśnieniowej T2, T2 ES 
i T4 ES.

PŁYTA MONTAŻOWA
Płyta montażowa do zawies-
zenia osuszaczy przestrzeni 
podposadzkowej i wyciągów 
radonu.

Nr kat.: 9920911

TAŚMA NAPINAJĄCA
Taśmy napinającej używa się 
razem z płytą montażową 
do zawieszenia osuszaczy 
przestrzeni podposadzkowej i 
wyciągów radonu.

Nr kat.: 9920912
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INTELIGENTNE FUNKCJE #4
MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA PRZEWODU WOKÓŁ  
UCHWYTU I UMOCOWANIA MAGNESEM NA BLASZCE.
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DZIĘKI RZETELNEJ WIEDZY NAWET DUŻE KATASTROFY WYDAJĄ SIĘ MNIEJ STRASZNE
Od ponad 30 lat gromadzimy wiedzę i doświadczenie. W tym czasie zajmowaliśmy się wieloma,  

różnymi projektami - od podwyższonego poziomu wilgoci na strychu po zalane w wyniku powodzi budynki.  
Dzięki naszej wytrwałości, respektowi wobec żywiołu oraz kreatywności udało nam się opracować rozwiązania,  

które z maksymalną wydajnością rozwiązują problemy. Wiedzę tę uwzględniliśmy w konstrukcji naszych  
produktów i przekazaliśmy ją również naszym reprezentantom.



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 energooszczędne. 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

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

Tel +48 504 407 090

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


