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ENERGOOSZCZĘDNE 
OSUSZACZE  
O UNIKALNYCH  
ZALETACH
SERIA INTELIGENTNYCH I  
ELASTYCZNYCH URZĄDZEŃ  
ES O WYJĄTKOWO WYSOKIM IQ
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ES TO SERIA NAJBAR-
DZIEJ INTELIGENTNYCH, 
ELASTYCZNYCH,  
KOMPAKTOWYCH 
I ENERGOOSZCZĘDNYCH 
PRODUKTÓW, JAKIE KIE-
DYKOLWIEK MIELIŚMY 
W SWOJEJ OFERCIE.  
JEDNOCZEŚNIE URZĄ-
DZENIA TE SĄ MOC-
NIEJSZE NIŻ NASZE 
WCZEŚNIEJSZE. TO IN-
NOWACYJNOŚĆ I JAKOŚĆ 
W KAŻDYM SZCZEGÓLE.
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„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”.

www.corroventa.pl 3



4 www.corroventa.plwww.corroventa.pl4

ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW
Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i 
wbudowanym różnym trybom pracy, a także 
energooszczędnym komponentom, urządzenia 
ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne 
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 procesu osuszania.

UNIKALNE KORZYŚCI 
PRZYNOSZĄ  
SKUTECZNE EFEKTY

ES – SERIA MOCNYCH  
PRODUKTÓW O  
UNIKALNYCH  
WŁAŚCIWOŚCIACH.

Aby zoptymalizować efekty osuszania, 
wszystkie urządzenia z serii ES mogą 
współpracować ze sobą za pośrednic-
twem praktycznego systemu stero-
wania 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 wbu-
dowanych funkcji i trybów kontroli, 
dzięki czemu można maksymalnie 
zoptymalizować proces osuszania 
i zminimalizować zużycie energii.

UNIKALNE ROZWIĄZANIE  
DZIĘKI SUPERVISION®
Wszystkie urządzenia z serii ES są przy-
gotowane 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.

Nazwa naszej nowej serii produktów – ES – to skrót od Energy Saving (ang. oszczędność 
energii). I właśnie oszczędność energii stanowiła element nadrzędny całego procesu  
rozwoju produktu. Oszczędność energii nie dotyczy wyłącznie procesu użytkowania,  
ale także wszystkich pozostałych czynności związanych z procesem osuszania, np.  
logistyką czy interakcją z użytkownikiem. Jednak seria ES to również grupa najbardziej 
inteligentnych, elastycznych i kompaktowych produktów, jakie kiedykolwiek mieliśmy 
w ofercie. To po prostu zupełnie nowy, unikalny produkt.
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MASZYNY KOMUNIKUJĄ  
SIĘ MIĘDZY SOBĄ
Maszyny ES mają wbudowany 
inteligentny system sterowania, 
który umożliwia uzyskanie optymalnej 
wydajności oraz współpracy pomiędzy 
pompami ciśnieniowymi, osuszaczami i 
separatorami wody.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE
Urządzenia ES są wydajniejsze niż jakiekolwiek inne 
dostępne na rynku. Pomimo niewielkich rozmiarów 
nasze modele wyciągają 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. Kompak-
towa 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. 

ZOPTYMALIZOWANY  
CZAS OSUSZANIA
Ze względu na efekt osuszania 
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.



6

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA 
I PRAKTYCZNE FUNKCJE  
UŁATWIAJĄ PRACĘ Z MASZYNĄ.
Praca z maszynami, które 
są lekkie do przenoszenia 
i wygodne w transporcie, 
przebiega szybciej i daje 
lepsze efekty.

Punktem wyjścia każdego projektu 
rozwoju produktu są potrzeby klientów. 
Oznacza to, że analizujemy także 
sposób używania naszych maszyn 
oraz jak można ułatwić pracę ich 
użytkownikom poprzez zastosowanie 
praktycznej i ergonomicznej budowy. 

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

Ergonomiczna budowa to nie tylko 
warunek umożliwiający zapobieganie 
urazom kręgosłupa i przemęczeniu 
techników. Praktyczne funkcje, które 
ułatwiają pracę, również oszczędzają 
czas i tym samym pieniądze klienta.

ERGONOMICZNE FUNKCJE
Nasze maszyny mają wygodny 
uchwyt i są niewielkie, dzięki czemu 
łatwiej nimi manewrować, a ponadto 
mniej obciążają kręgosłup. Ich płaska 
konstrukcja ułatwia na przykład wno-
szenie po schodach, a okrągłe, miękkie 
narożniki z gumy PUR chronią nogi 
przed urazami.

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

NIEWIELKA MASA MASZYN
Zawsze dążymy do projektowania  
maszyn maksymalnie lekkich. Większe 
modele wyposażone są w duże kółka.

Mają również uchwyt do ciągnięcia, 
który można złożyć, aby w razie 
potrzeby maszynę mogły podnieść 
dwie osoby. Poza tym nasze maszyny 
można stawiać jedna na drugiej podczas 
przechowywania.

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 wypadku. Poszukiwanie 
inteligentnych i skutecznych 
rozwiązań, które zoptymalizują 
ich codzienną pracę, jest siłą 

napędową naszego rozwoju. 
Cały proces rozwoju produktów 

w naszej firmie oraz nowinki 
techniczne są wynikiem dążenia 
do jednego celu: zapewnienia 
naszym klientom maksymalnie 
największej rentowności rozwiązań.  
Prowadząc nieprzerwany dialog 
z osobami codziennie korzysta-
jącymi z naszych produktów, 
wiemy, jakie rozwiązania ułatwiają 
pracę technikom osuszania,  
co przekłada się na oszczędność 

czasu i korzyści finansowe.
Produkty firmy Corroventa 

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.

ROZWÓJ PRODUKTU W KONKRETNYM CELU

www.corroventa.pl

Większe modele mają uchwyt do ciągnięcia i są  
wyposażone w duże kółka. Duży uchwyt jest składany,  
co ułatwia niesienie urządzenia przez dwie osoby.  
Poza tym nasze maszyny można stawiać jedna  
na drugiej podczas przechowywania.
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ŻADNYCH PLĄCZĄCYCH SIĘ 
PRZEWODÓW  – przewód 

wystarczy owinąć wokół 
uchwytu i umocować 

magnesem na 
obudowie.

PRZEJRZYSTY  
PANEL STEROWANIA  

z przyjaznym dla  
użytkownika interfejsem.

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA –  
nasze urządzenia można bez problemu 

ustawiać jedno na drugim. Kompaktowa 
budowa maszyn przekłada się na  

wydajność ich przemieszczania oraz 
łatwość transportu, ponieważ bez trudu  

można umieścić wiele maszyn na jednej palecie  
i przewieźć jednym samochodem serwisowym. 

OKRĄGŁE, 
MIĘKKIE 
NAROŻNIKI 
z gumy PUR, 
które nie ocierają 
się o odzież i nogi. 
Również nóżki 
maszyn są wykonane 
z gumy PUR, aby  
wyeliminować ryzyko  
uszkodzenia podłoża.

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. 
Nasze urządzenia są niewielkie, 

dzięki czemu łatwiej nimi  
manewrować, a ponadto  
mniej obciążają kręgosłup.
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GROMADZENIE DANYCH
System SuperVision® zbiera dane z procesu osu-
szania za pomocą bramki GSM, która sterowana 
jest przez osuszacz. Umocowana na urządzeniu 
za pomocą magnesów. Synchronizację systemu 
SuperVision® z urządzeniem przeprowadza się  
za pomocą jednego prostego przycisku.

Każdy moduł SuperVision® 
może monitorować aż osiem 
maszyn ES, a operator 
może łatwo i szybko zdalnie 
sterować urządzeniem  

bez konieczności dojazdu  
w miejsce, gdzie pracuje.  

Dzięki systemowi SuperVision® jedna 
osoba może jednocześnie obsługiwać 
kilka zleceń, oszczędzając czas i  
spędzając mniej godzin na dojazdach  
do zleceniodawców.

Poza tym można zakończyć proces 
osuszania w najbardziej odpowiednim 
pod względem rezultatów momencie. 
Jednak to oszczędność kosztów i energii 
powodują, że rozwiązanie to jest tak 
rewolucyjne.

STEROWANIE I NADZOROWANIE 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA
Nierzadko zdarza się, że technik musi 
podjechać na miejsce pracy urządzenia, 
aby sprawdzić, czy proces osuszania 
przebiega prawidłowo. Jednak na 
miejscu nie zawsze jest w stanie 

sprawdzić, czy osuszacze pracują lub 
czy trzeba zmienić ich ustawienia.  
Rozwiązaniem jest system SuperVision®. 
Możliwość zdalnego monitorowania 
procesu osuszania oznacza eliminację 
konieczności wielu podróży. Mniej 
podróży to mniej godzin spędzonych  
w drodze, a więcej na rzeczywistej  
pracy. To rozwiązanie nie tylko  
oszczędza czas, ale również jest  
przyjazne dla środowiska.

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.

System SuperVision można używać 
z dowolnym produktem z serii  
ES Corroventa. W każdym układzie 
system SuperVision® może sterować 
maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą 
jednego urządzenia.

www.corroventa.pl8

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

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. 

ZDALNIE STEROWANY  
NADZÓR NAD PROCESEM  
OSUSZANIA PRZY UŻYCIU  
ROZWIĄZANIA SUPERVISION®.
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MONITORING I STEROWANIE
W widoku statystyk można w prosty sposób 
utworzyć własny wykres i schemat danych 
przekazywanych przez czujniki. System  
SuperVision® umożliwia również tworzenie 
i wyeksportowanie indywidualnie sporządzo-
nych raportów dla agencji ubezpieczeniowych.

WIZUALIZACJA
Informacje pochodzące z bramki GSM zapisywane są na serwerze 
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.

www.corroventa.pl 9
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SERIA INTELIGENTNYCH I  
ENERGOOSZCZĘDNYCH PRODUKTÓW ES

Największy osuszacz adsorpcyjny z serii ES. 
Wydajność do 27 l/dobę.  
Wyposażony w dodatkowy grzejnik.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ESX

Najmniejszy osuszacz adsorpcyjny z serii ES. 
Wydajność do 17 l/dobę.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A2 ES

Największy osuszacz adsorpcyjny z serii ES. 
Wydajność do 27 l/dobę.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ES

L4 to model adsorpcyjny z pompą skroplin 
schładzaną powietrzem, który łączy w sobie 
zalety zarówno osuszacza kondensacyjnego, 
jak i adsorpcyjnego.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY L4 ES HP

L4 to model adsorpcyjny z pompą skroplin  
schładzaną powietrzem, który łączy w sobie  
zalety zarówno osuszacza kondensacyjnego,  
jak i adsorpcyjnego.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY L4 ES HPW

Przepływ powietrza 480 m3/h

Ilość suchego powietrza 380 m3/h

Rozdział suchego powietrza 2x ø50 + 2x ø100

Skropliny, l/dobę 12  
(20°C, 60% RF)

Moc znamionowa 1300 W

Zakres temperatury roboczej 0°C–30°C

Waga 23,5 kg

Wymiary, wys. x szer. x dł. 495 x 295 x 550 mm

Numer artykułu 1004188

Przepływ powietrza 480 m3/h

Ilość suchego powietrza 380 m3/h

Rozdział suchego powietrza 2x ø50 + 2x ø100

Skropliny, l/dobę 12  
(20°C, 60% RF)

Moc przyłączeniowa, W 1300 W

Zakres temperatury roboczej 0°C–30°C

Waga 30 kg

Koła ø200

Wymiary, wys. x szer. x dł. 495 x 440 x 620 mm

Numer artykułu 1004161

Wydajność 20°C, 60% RH Do 17 l/dobę

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ suchego powietrza Do 220 m3/h

Rozdział suchego   
powietrza 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Mokre powietrze 1 x ø80 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 16 kg

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

Numer artykułu 1002281

Wydajność 20°C, 60% RH Do 27 l/dobę

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ suchego powietrza Do 350 m3/h

Rozdział suchego   
powietrza 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Mokre powietrze 1 x ø80 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 18 kg

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

Numer artykułu 1002760

Wydajność 20°C, 60% RH Do 27 l/dobę

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ suchego powietrza Do 350 m3/h

Rozdział suchego   
powietrza 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Mokre powietrze 1 x ø80 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 18 kg

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

Numer artykułu 1002186
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Najmniejsza pompa ciśnieniowa w serii ES.  
Przeznaczona do użycia przy niewielkich pracach 
osuszania o wydajności 180 m3 powietrza/h.

POMPA CIŚNIENIOWA T2 ES

Największa pompa ciśnieniowa w serii ES. 
Przeznaczona do użycia zarówno przy 
małych, jak i dużych pracach osuszania 
o wydajności 300 m3 powietrza/h.

POMPA CIŚNIENIOWA T4 ES

Najmniejszy osuszacz kondensacyjny  
z serii ES. Wydajność do 30 l/dobę.  
Wyposażony w mocny wentylator i pompę.

OSUSZACZ KONDENSACYJNY K3 ES HP

Największy osuszacz kondensacyjny z serii ES.  
Wydajność do 45 l/dobę. Wyposażony w mocny  
wentylator, dodatkowy grzejnik, pompę i zbiornik.

OSUSZACZ KONDENSACYJNY K5 ES HP PX

Separator wody z serii ES.  
Wydajność rzędu 25 l/min.

SEPARATOR WODY WS4 ES

Przepływ powietrza 300 m3/h

Maksymalna wydajność 30 l/dobę

Wydajność 30°C / 80% RH 24 l/doba

Wydajność 20°C / 60% RH 12 l/doba

Zakresy pracy, RH% 30–100 %

Zakresy pracy, °C +9 to +38°C

Poziom hałasu dB (A) 
(3 m, wysokie obroty), 52 dB (A)

Poziom hałasu dB (A)  
(3 m, niskie obroty) 47 dB (A)

Moc znamionowa 550 W

Moc rzeczywista przy 20°C / 60% RF 420 W

Czynnik chłodniczy R410A

Klasa ochrony IP X4

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 22 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 295 x 470 mm

Numer artykułu 1003118

Moc znamionowa 700 W

Maks. wysokość pompowania 3,5 m

Wydajność 25 l/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 20 kg

Rozmiar (wraz z dyszami suchego powietrza)  
(dł. x szer. x wys.) 446x293x487 mm

Numer artykułu 1001653

Przepływ powietrza Do 180 m3/h

Ciśnienie Do 260 mbar

Poziom hałasu przy  
maksymalnej mocy 48 dB(A)

Moc maksymalna  1100 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 14 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 295 x 430 mm

Numer artykułu 1002535

Przepływ powietrza Do 300 m3/h

Ciśnienie Do 260 mbar

Poziom hałasu przy  
maksymalnej mocy 48 dB(A)

Moc maksymalna  1800 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 17,5 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 295 x 430 mm

Numer artykułu 1001846

Przepływ powietrza 500 m3/godz.

Maksymalna wydajność 45 l/dobę

Wydajność 30°C / 80% RH 36 l/dobę

Wydajność 20°C / 60% RH 18 l/dobę

Zakresy pracy, RH% od 30 do 100%

Zakresy pracy, °C +3 do +38°C

Poziom hałasu dB (A) 
(3 m, wysokie obroty), 52 dB (A)

Poziom hałasu dB (A)  
(3 m, niskie obroty) 48 dB (A)

Moc znamionowa  700 W 
(łącznie z dodatkowym grzejnikiem: 2000 W)

Moc rzeczywista przy 20°C / 60% RF 550 W

Czynnik chłodniczy R410A (280 g)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Waga 41,5 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 520 x 445 x 710 mm

Numer artykułu 1003229
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MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer 036-37 12 00 i porozmawiaj z ekspertem.  

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

Współpraca z firmą Corroventa  
zapewnia elastyczne możliwości.  
Nasze cztery różne modele biznesowe 
są przygotowane w sposób gwarantujący 
możliwie najlepsze rozwiązanie dla 
naszych partnerów. 

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

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

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

 Leasing.

CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ W ZALEŻNOŚCI OD SWOICH POTRZEB

ZAKUP WYNAJEM PARK MASZYN LEASING

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O.  
ul. Rozwojowa, 41-103 Siemianowice Śląskie 

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

Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości 
urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych 
zapachów i radonu. Jesteśmy jedną z wiodących firm na rynku, a naszą specjalnością 
są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne 
i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy 
Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. 
Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku miejscach w Europie. Cała produkcja 
odbywa się w fabryce w Bankeryd, w szwedzkiej Smalandii.    

www.corroventa.pl


