
OSUSZACZ A1
USUWANIE SZKÓD  
PO ZALANIU W  
ROZMIARZE MINI
OSUSZACZE  
ADSORPCYJNE  
DO NIEWIELKICH  
ZADAŃ OSUSZANIA



WYDAJNY OSUSZACZ W  
MINIMALNYM FORMACIE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
W NAJMNIEJSZYM 
FORMACIE

A1 to najmniejsze urządzenie w ofercie Corroventa do osuszania adsorpcyjnego. Osuszacz 
jest wyposażony w wentylator pracujący na kilku prędkościach, który umożliwia optymalną 
dystrybucję suchego powietrza. Osuszacz jest również wyposażony w gniazdo dla higrostatu 
oraz licznik energii z atestem MID, które zapewniają energooszczędną pracę.

URZĄDZENIE DO MNIEJSZYCH 
PRAC OSUSZENIOWYCH
A1, podobnie jak wszystkie urządzenia 
Corroventa, to solidny osuszacz, który 
może pracować w trudnych warunkach. 
To wariant, który ma niewielkie 
rozmiary i niewiele waży, dzięki czemu 
łatwo się go transportuje i obsługuje. 
A1 jest niewielki, ale mimo tego jest 
w stanie obsłużyć przepływ suchego 
powietrza nawet do 140 m3/h oraz ma 
wydajność osuszania 9 l/dobę. Suche 
powietrze jest nadmuchiwane przez 
dyszę o średnicy 100 mm.

PRAKTYCZNE FUNKCJE DO ŁATWE-
GO I WYDAJNEGO UŻYTKOWANIA
A1 jest wyposażony w mocny, ale 
energooszczędny wentylator typu 

EC, który pracuje niezwykle cicho. 
Duża moc wentylatora zapewnia 
imponujące podciśnienie, które jest 
odpowiednie do różnego rodzaju 
instalacji. Warto wydzielić zalany  
obszar przy użyciu folii i w ten sposób 
przyśpieszyć proces osuszania. 

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo 
do podłączenia zewnętrznego higro-
statu, aby móc sterować procesem 
osuszania zgodnie z potrzebami. A1, 
podobnie jak pozostałe osuszacze 
analogowe Corroventa, jest wyposażo-
ny w licznik energii z atestem MID do 
łatwego kontrolowania zużycia energii. 

Wśród akcesoriów znajduje się pasek 
na ramię, który ułatwia transport.

Wieszając osuszacz na pasku na ramię, można 
go łatwo przenosić z miejsca na miejsce.

Wszystkie połączenia elektryczne są 
w pokrywie, aby ułatwić maksymal-
nie czyszczenie i konserwację.

Kompaktowe rozmiary osuszacza 
umożliwiają umieszczenie go nawet 
w ciasnych przestrzeniach, np. pod 
zlewozmywakiem.

EKSTREMALNIE 
CICHA PRACA

LEKKA I KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA –  
WYGODNY TRANSPORT

Niewielki, lecz mocny osuszacz 
sprawdza się doskonale w przypadku 
zaizolowania zalanej przestrzeni folią, 
co przyśpiesza osuszanie i oszczędza 
energię.



DANE TECHNICZNE  
A1 OSUSZACZ ADSORPCYJNY

+ +

++

++

Filtr wymienny (w zestawie).............1004493
Pasek na ramię, czarny, 2 m  
(na zamówienie)................................1004503
Higrostat HR1-5 (na zamówienie).....9901100
Opaski zaciskowe do mokrego powietrza,  
50 mm (na zamówienie)...................9900795
Opaski zaciskowe do suchego powietrza,  
100 mm (na zamówienie).................9900799

DANE TECHNICZNE AKCESORIA

Nazwa produktu A1

Wydajność 20°C, 60% RH, l/doba 9/61)

Ilość suchego powietrza, m3/h 140/1001)

Rozdział suchego powietrza, mm 1x ø100

Dysza mokrego powietrza, mm ø50

Dysza powietrza procesowego, mm ø125

Poziom hałasu dB(A) ok. 48/421) 2)

Zasilanie 230 VAC/50 Hz

Moc znamionowa, W 600

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 550/4001)

Masa, kg 8,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) z dyszami, mm 310 x 253 x 287

Numer artykułu 1003969

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

LICZNIK ENERGII 
Z ATESTEM MID

GNIAZDO  
do podłączenia 
zewnętrznego 
higrostatu.

50 MM DYSZA
Do usuwania mokrego 
powietrza w optymalny 
sposób.

PRZEWÓD  
do zawinięcia wokół uchwytu 
i umocowania magnesem.

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT  
ułatwiający przenoszenie.

MOCOWANIA  
do przyczepienia paska 
na ramię, aby móc łatwiej 
przenosić urządzenie.

GUMOWE NÓŻKI  
chronią delikatne podłoże.

DYSZA SUCHEGO  
POWIETRZA 100 MM

WENTYLATOR EC  
który jest wyjątkowo  
mocny i energooszczędny, 
cicho pracuje i wydajnie 
rozprowadza suche  
powietrze.

DYSZA POWIETRZA 
PROCESOWEGO Z  
FILTREM 125 MM  
która efektywnie 
wprowadza powietrze 
do osuszacza.



Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do 
usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. 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. Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku miejscach w Europie. Cała 
produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd, w szwedzkiej Smalandii.    

www.corroventa.pl

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O  
Rozwojowa 19, 41-103 Siemianowice Śląskie 

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

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 662 176 670 i porozmawiaj z ekspertem.  

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


