
Osuszacz i pompa w jednym. Dzięki naszej serii 
maszyn kombi można bez trudu przełączać się 
pomiędzy osuszaniem w trybie ssącym a tłoczą-
cym podczas osuszania konstrukcji warstwowych. 
Montaż urządzenia jest prosty, szybki, a także 
niezawodny.
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URZĄDZENIA KOMBI CTR K150XT
Opatentowane urządzenie zawierające osuszacz razem z 
pompą, które można stosować do osuszania konstrukcji 
wielowarstwowych w trybie ssącym lub tłoczącym.

CTR K150XT to nasza największa maszyna Kombi, którą można stosować do 
osuszania wielowarstwowych konstrukcji do 40 m² w zależności od użytego  
materiału. Urządzenie ma wbudowany przepływomierz Corromatic, który  
wyświetla poziom przepływającego powietrza.

NIEKTÓRE Z ZALET MODELU CTR K150XT:
  Cicha praca
  Łatwy, szybki i bezpieczny montaż
  Obecność przepływomierza Corromatic

Wydajność +20°C, 40% RH 35 l/dzień*

Przepływ powietrza 150 m3/godz.

Ciśnienie 260 mbar

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 1 600 W

Poziom hałasu (3 m) 44-49 dB

Waga 49 kg

Rozmiar (D x S x W) 550 x 470 x 930 mm

Nr kat. 00841

*w zależności od instalacji.
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PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Wąż ø51 mm do mostkowania ....................................... s. 91

System węży C16 ............................................................. s. 88

System węży C25 ............................................................ s. 88

Wąż ø51 mm  .................................................................... s. 91

Filtr wymienny (21406) ....................................................s. 93

Tłumik silencer ................................................................ s. 90

Corrofilter Inline ................................................................s. 55

Corrofilter Inline H13 .........................................................s. 55

Higrostat HR1-5 ............................................................... s. 84

Higrostat HMH1-10 .......................................................... s. 84

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

Flexifilter ...........................................................................s. 56

A Wyposażony w uchwyt 
do ciągnięcia i duże koła, 
które ułatwiają przewo-
żenie.

B Wyposażony w wygodny 
uchwyt ułatwiający prze-
mieszczanie.

C Urządzenie wyposażone 
w przepływomierz Corroma-
tic, który wyświetla poziom 
przepływającego powietrza.

D Gumowe nóżki chronią 
podłoże przed zadrapaniem.

W przypadku osuszania podłóg pływających na betonowym 
podłożu, kiedy woda przeciekła w głąb izolacji pod podłogą 
pływającą można zawsze rozpocząć od osuszania w trybie 
ssącym.  (na zdjęciu pokazany jest model K150XT)

Osuszanie w trybie tłoczącym należy do najskuteczniejszych 
i najszybszych metod dostępnych na rynku w przypadku 
osuszania konstrukcji wielowarstwowych.   
(na zdjęciu pokazany jest model K150XT)




