
OSUSZACZ A15
DO WIĘKSZYCH 
ZADAŃ
WYPRODUKOWANY W SZWECJI 
OSUSZACZ ADSORPCYJNY  
O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH



MOCNY OSUSZACZ O  
UNIKALNYCH ZALETACH

Innowacyjny osuszacz A15 jest idealny, gdy potrzeba mocnego, ale cicho pracującego osu-
szacza, który zużywa niewiele energii. Znajduje zastosowanie zarówno podczas osuszania 
konstrukcji budowlanych, jak i w wentylowanych magazynach, halach przemysłowych oraz 
innych stałych instalacjach osuszających. A15 ma praktyczną i solidną konstrukcję, która 
zapewnia długi czas eksploatacji pomimo pracy w trudnych warunkach. 

DOSKONAŁE PARAMETRY W KOMPAKTO-
WYM FORMACIE
Praktyczna konstrukcja modelu A15 zapewnia 
duże możliwości osuszania pomimo niewielkich 
rozmiarów. To z kolei przekłada się na większą 
elastyczność umiejscowienia instalacji oraz 
transportowania osuszacza. Przykładowo 
osuszacz ten jest zaprojektowany z myślą 
o transporcie przez otwory drzwiowe.  
W kontekście przechowywania warto zaznaczyć, 
że model A15 mieści się na europalecie, co 
ułatwia logistykę i obsługę. 

OBIETNICA CORROVENTA – UŻYTKOWNIK 
W CENTRUM ZAINTERESOWANIA
Corroventa zawsze dąży do rozwoju produktów 
z uwzględnieniem potrzeb użytkownika oraz 
łatwości serwisu i konserwacji. Model A15 ma 
unikalną, wyciąganą kasetę serwisową, która 
ułatwia dotarcie do różnych komponentów 
osuszacza wymagających konserwacji. Rozwią-
zanie oszczędza użytkownikowi czas i ułatwia 
pracę. Poza tym filtr osuszacza można szybko 
i łatwo wymienić dzięki specjalnym okienkom. 
Dzięki temu nie trzeba odłączać kanałów ani 
demontować okienek serwisowych. 

Model A15 to mocny osuszacz adsorpcyjny 
z dwoma oddzielnymi przepływami powietrza 
w ramach procesu osuszania. Takie rozwiązanie 
zapewnia możliwość wytworzenia różnych 
warunków ciśnieniowych w osuszanym 
pomieszczeniu dla osiągnięcia najlepszych 
efektów, a poza tym spełnienie wymagań 
dotyczących podciśnienia, ciśnienia zerowego 
i nadciśnienia. 
 
Dwa ciche, mocne i energooszczędne wentyla-
tory EC zapewniają wytworzenie imponującego 
ciśnienia w różnego rodzaju instalacjach. Kolejną 
zaletą wentylatorów EC jest uproszczenie 
instalacji dzięki wyeliminowaniu konieczności 

uwzględniania kolejności faz w zasilaniu. Inte-
ligentna grzałka PTC osuszacza automatycznie 
reguluje moc ogrzewania, zmniejszając ryzyko 
przegrzania. 

Model A15 ma szeroki zakres roboczy i dosko-
nale nadaje się do usuwania większych szkód 
spowodowanych przez wodę lub do osuszania 
budynków. Doskonale nadaje się również do 
stosowania w stałych instalacjach osuszają-
cych w celu kontroli poziomu wilgotności, np. 
w magazynach, halach magazynowych lub 
większych wodociągach. 

OSZCZĘDZAJ CZAS, PIENIĄDZE I CHROŃ 
ŚRODOWISKO DZIĘKI FUNKCJOM ES
Model A15 jest wyposażony w funkcje ES, 
dzięki którym proces osuszania można łatwo 
zoptymalizować pod kątem każdego zasto-
sowania. Model jest również kompatybilny 
z systemem SuperVision® 2.0 marki Corroventa 
służącym do zdalnego sterowania procesem 
osuszania, przeprowadzania pomiarów i nad-
zorowania przez komputer, tablet lub telefon 
komórkowy. Takie rozwiązanie zapewnia 
doskonałą kontrolę i wyjątkowe możliwości 
optymalizacji procesu osuszania indywidualnie 
pod kątem danego przypadku. 

NOWA KONSTRUKCJA – TERAZ W  
NIERDZEWNEJ OBUDOWIE
Maszyny Corroventa mają charakterystyczny 
czerwony kolor, ale tym razem proponujemy 
pierwszy model w obudowie ze stali nierdzewnej. 
Wprowadzenie na rynek modelu A15 to pierwszy 
krok do realizacji wizji Corroventa zakładającej 
poszerzenie asortymentu do instalacji stałych. 
Mimo że model A15 nie jest czerwony, nie 
różni się od pozostałych maszyn Corroventa – 
wysokiej jakości urządzeń wyprodukowanych 
w Bankeryd, które mają długi czas eksploatacji 
i doskonałe parametry!

A15 MIEŚCI SIĘ NA EURO-
PALECIE, CO UŁATWIA 
TRANSPORT POMIĘDZY 
ZLECENIAMI.

MOŻLIWOŚĆ 
POŁĄCZENIA 
Z SYSTEMEM  
SUPERVISION 2.0

Drzwiczki rewizyjne są zamknięte na dwa  
zamki kompresyjne i można je otworzyć bez 
użycia narzędzi. Takie rozwiązanie zapewnia 
szybki i łatwy dostęp do rotora i innych  
komponentów.

ŁATWOŚĆ PRZE-
PROWADZANIA 
SERWISU  
I KONSERWACJI

Filtr osuszacza można szybko i łatwo wymienić 
dzięki specjalnymi okienkom. Nie trzeba 
odłączać kanałów ani demontować okienek 
serwisowych. 

*ES to skrót od Energy Saving (ang. oszczędność 
energii). Aby zoptymalizować efekty osuszania, 
wszystkie urządzenia z serii ES mogą  
współpracować ze sobą za pośrednictwem  
systemu SuperVision 2.0.



DANE TECHNICZNE  
OSUSZACZ ADSORPCYJNY A15

Nazwa produktu A15

Wydajność przy 20°C, 60% RH, l/dobę 190

Przepływ suchego powietrza, m3/h 1500

Przepływ wilgotnego powietrza, m3/h 475

Moc grzewcza, kW 9,3

Moc znamionowa, kW 10

Dysza powietrza procesowego, mm Ø 250

Dysza suchego powietrza, mm Ø 250

Dysza wilgotnego powietrza, mm Ø 160

Dysza powietrza regenerującego, mm Ø 160

Bezpiecznik 3x230/400 V 50 Hz (A) 16

Masa, kg 162

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm bez dyszy 1000 x 670 x 988

Numer artykułu 1004690

DANE TECHNICZNE

TRYB SERWISOWY  
Z OTWARTYMI DRZWICZKAMI 
REWIZYJNYMI I WYCIĄGNIĘTĄ  
KASETĄ ułatwia dostęp do rotora  
i innych komponentów podczas czysz-
czenia oraz skraca czas serwisu.

ELASTYCZNA INSTALACJA
Model A15 to maszyna z czterema dyszami  
i oddzielnym przepływem powietrza regenerują- 
cego oraz strefą purge (oczyszczania). Oddzielny  
przepływ powietrza zapewnia możliwość  
stworzenia różnych warunków ciśnieniowych, 
które sterują ruchem powietrza w pomieszczeniu 
poddanemu osuszaniu. Strefa purge 
zmniejsza zużycie energii.

ELEKTRONIKA jest dobrze 
schowana w specjalnej szafce, 
gdzie panuje lekkie nadciśnienie 
wytworzone przez przefiltrowane 
suche powietrze. W ten sposób 
unikamy pojawienia się wilgoci 
i pyłu w komorze z elektroniką, 
co wydłuża czas jej eksploatacji 
oraz bezpieczeństwo pracy.

Model A15 jest kompatybilny z systemem 
sterowania SuperVision 2.0 marki Corroventa. 

WYTRZYMUJE PRACĘ W 
TRUDNYCH WARUNKACH
Dobra ochrona komponentów 
i elementów regulacyjnych 
zmniejsza potrzebę napraw. 

MIEŚCI SIĘ NA EUROPALECIE, 
co ułatwia transport.

MIEŚCI SIĘ W STANDARD- 
OWYM OTWORZE  

DRZWIOWYM 800 MM

DYSZA 250 MM 
Na powietrze procesowe 

i suche do podłączenia do 
kanału lub swobodnego 

nadmuchu

CZUJNIK FILTRA infor-
mujący o konieczności 

zmiany filtra.

TRÓJFAZOWE GNIAZDO 
16A do łatwego pod-

łączenia z przewodem 
standardowym.

CZUJNIK ROTORA 
powiadamiający 

o zatrzymaniu się 
rotora.

WYSOKOWYDAJNE 
WENTYLATORY EC 

są wyjątkowo mocne  
i energooszczędne oraz 
cicho pracują. Służą do 
skutecznego rozprowa-

dzania powietrza.  



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.

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

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

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania 
szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy 
jednym z liderów 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 jednego z największych 
parków wynajmu parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w 
fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl

WYBIERZ WŁAŚCIWY OSUSZACZ  

Osuszacze adsorpcyjne – efektywna technologia do prac 
w czerwonym obszarze. Sprawdzą się również w obszarze 
oznaczonym na żółto i niebiesko.

Osuszacze adsorpcyjne z pompą skroplin  
– osuszacze współpracujące z pompą skroplin.  
Działają w obszarze zakreskowanym.

Osuszacze kondensacyjne – efektywna technologia do 
prac w niebieskim obszarze.  
Nie sprawdzają się w obszarze oznaczonym na czerwono.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

Wilgotność względna powietrza (%RH)

Temperatura (°C)


