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Käyttöohje WS4 ES 

Käyttökohde 

Corroventa WS4 ES on suunniteltu kerrosrakenteiden imukuivaukseen ja pystyy erottamaan ilmasta 
sekä veden että hiukkaset ja pölyn.  
Muiden Corroventa-koneiden tavoin WS4 ES on kestävä ja pitkäikäinen. Kotelo on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä ja sisäänrakennettu upotettava vahvatekoinen pumppu kestää tässä 
vaativassa ympäristössä. Pumppu on kiinnitetty kanteen, johon on asennettu myös elektroniikka ja 
johtoteline. Kun kansi nostetaan pois, jäljelle jää vain ruostumaton keruuastia, joka on helppo 
huuhdella ja puhdistaa. WS4 ES käyttää samaa tehokasta kolmivaihesuodatusta kuin edeltäjänsä, 
vaikka se on paljon pienempi ja painaa vain 20 kg. Kuivain on luonnollisesti yhteensopiva kaikkien, 
sekä uusien että vanhojen Corroventa-turbiinien kanssa. 
 

Ominaisuudet: 
 

• Suuri teho • Helppo huoltaa 
• Vahvatekoinen • Hiljainen 
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Valmistusdirektiivi 

Corroventa WS4 ES on CE-merkitty. 

Vastuuvapautus 

• Virheellinen asennus ja/tai virheellinen käyttö voivat aiheuttaa tapaturmia ja 
omaisuusvahinkoja. 

• Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei näitä ohjeita noudatettu tai että 
konetta käytetään väärään käyttötarkoitukseen. Takuu ei kata näitä vaurioita. 

• Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat vauriot, mutta ei korvaa 
seurannaisvahinkoja. 

• Takuu ei kata kulutusosia eikä normaalista kulumisesta aiheutuvia vaurioita. 
• Ostajan on tarkastettava tuote toimituksen yhteydessä ja varmistettava oikea toiminta 

käytön aikana käyttöohjeen ohjeiden mukaan.  
• Koneeseen ei saa tehdä mitään muutoksia ilman Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa. 
• Tuotteita, teknisiä tietoja ja/tai asennus- ja käyttöohjeita voidaan muuttaa ilman 

ennakkoilmoitusta. 
• Tämän käyttöohjeen sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Mitään tämän asiakirjan osaa ei 

kopioida, tallentaa tietojärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman 
Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa. 

 

 

Lähetä mahdolliset asiakirjan sisältöä koskevat kommentit osoitteeseen: 
 

Corroventa Avfuktning AB   Puh: +46 (0)36-37 12 00 
Mekanikervägen 3   Faksi: +46 (0)36-37 18 30 
564 35 Bankeryd   Sähköposti: mail@corroventa.se 
Ruotsi 
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Turvallisuustiedot 

 
Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai 
joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, saavat käyttää tätä laitetta jos heille on opastettu tai 
kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna 
lasten leikkiä laitteella. Älä anna lasten puhdistaa 
tai hoitaa laitetta ilman opastusta. 
 
Turbiinin asennuksen yhteydessä tehtävät sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu 
sähköasentaja paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. 
 
Noudata lisäksi seuraavia ohjeita: 

1. Konetta saa käyttää vain sisätiloissa. 
2. Konetta saa käyttää ainoastaan pystyasennossa. Koneen kallistus saa olla enintään 5 astetta. 
3. Konetta ei saa kytkeä jännitteeseen ennen kuin asennus on suoritettu loppuun tämän 

käyttöohjeen mukaisesti. 
4. Konetta ei saa peittää käytön aikana: se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovaaran. 
5. Konetta ei saa käyttää työpöytänä, työpukkina tai jakkarana.  
6. Älä seiso tai kiipeä koneen päälle.  
7. Älä koskaan käytä konetta ilman kaikkia suodattimia, koska koneen läpäisevä pöly, vesi ja 

hiukkaset kulkevat ilman mukana ja voivat vahingoittaa turbiinia. Varmista, että suodattimet 
ovat puhtaat, koska tukkeutunut suodatin pysäyttää kuivausprosessin ja voi lisäksi aiheuttaa 
turbiinin ylikuumenemisen. 

8. Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja. 
9. Aseta kone tukevalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei voi kaatua. 
10. Pidä lapset, eläimet ja sivulliset kaukana työpaikasta.  
11. Ota yhteyttä koneen toimittajaan, jos kone on rikki tai jos pistotulppa tai johto on 

vaurioitunut. Älä korjaa sitä itse, ellet ole suorittanut toimittajan koulutusta.  
12. Varo vahingoittamasta sähköjohtoa. Varo vetämästä johtoa veden läpi tai terävien reunojen 

yli.  
13. Älä kanna tai vedä konetta sähköjohdosta. 
14. Älä käytä konetta erittäin kosteassa tai märässä ympäristössä. Älä käytä konetta niin, että se 

seisoo vedessä.  
15. Koneen saa kytkeä vain maadoitettuun 230 VAC, 50 Hz pistorasiaan, joka on suojattu 16 A 

varokkeella. 
16. Suosittelemme vikavirtasuojaimen käyttöä sähköiskuvaaran minimoimiseksi. 
17. Varo ettei koneen ulkopuolisiin sähkökomponentteihin pääse vettä. Kastuneet 

sähkökomponentit on kuivattava huolella ennen kuin konetta käytetään. 
18. Irrota sähköjohto pistorasiasta ennen kuin avaat koneen puhdistusta tai huoltoa varten. 
19. Koneen sähköjärjestelmän korjauksen ja huollon saa suorittaa vain valtuutettu 

sähköasentaja. 
20. Koneeseen liitettävien ilmaletkujen/putkien on oltava korroosionkestäviä, kestettävä 80°C 

lämpötila ja oltava riittävän vahvoja kestämään turbiinin aiheuttama alipaine puristumatta 
kokoon. 

21. Konetta ei saa käyttää muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen tai Corroventa 
Avfuktning AB:n hyväksymien lisävarusteiden kanssa. 
 

 
Ota yhteyttä koneen toimittajaan, jos tarvitset lisää turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita.  
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WS4 ES -kuivaimen käyttö imukuivaukseen 

Corroventa WS4 ES on suunniteltu kerrosrakenteiden imukuivaukseen.  Koska kyse on tällöin 
materiaalien kuivauksesta, siihen kannattaa käyttää adsorptiokuivainta, koska sillä saavutetaan 
suurempi Δx eli tulo- ja poistoilman kosteuspitoisuuksien ero, mikä nopeuttaa kuivausprosessia.  

Ilman kierrättämiseksi kuivainta käytetään yhdessä turbiinin kanssa, joka imee ilmaa rakenteista ja 
luo niihin alipaineen, jolloin kuivaimen tuottama kuiva ilma imetään rakenteisiin seinien halkeamien 
ja muiden aukkojen kautta. Erityisesti kuivausprosessin alussa turbiini saattaa imeä vapaata vettä 
rakenteista ja juuri siihen tarvitaan WS4 ES-kuivainta. Suodattimen tuloliitäntä liitetään rakenteesta 
tulevaan letkuun ja poistoliitäntä turbiiniin niin, että kaikki rakenteista tuleva ilma suodatetaan 
ennen turbiinia. Tällä tavoin estetään se, että vesi pääsee turbiiniin ja tuhoaa sen moottorin samalla 
kun pöly ja hiukkaset tarttuvat suodattimeen, jolloin niitä ei puhalleta ympäristöön poistoilman 
mukana.  

Toimintaperiaate, WS4 ES 

Corroventa WS4 ES toimii alla olevan kaavion ja selitysten mukaan.  

 

A Tuloletku rakenteista 
B Vaihe 1, siivilä 
C Vaihe 2, vedenerotin 
D Vaihe 3, ilmansuodatin 
E Poistoletku turbiiniin tai yhdistelmäkoneeseen. 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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Toimituksen tarkastus WS4 ES 

WS4 ES -kuivaimen pakkaus sisältää seuraavat osat:  

WS4 ES 1 kpl 
Poistoletku 1 kpl 
Käyttöohje 1 kpl 

 

Säätimet 

Alla olevissa kuvissa on WS4 ES -kuivain ulkopuolisine osineen ja säätimineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liitäntä vedenpoistoletkulle veden 
tyhjennystä varten 

Kannen lukituskahva 

Kantokahva, jossa integroitu 
johtoteline 

Poistoliitäntä, liitetään turbiiniin 
tai yhdistelmäkoneeseen 

Pistorasia turbiinille tai 
yhdistelmäkoneelle 

On/off,  
virtakytkin 

 

Tuloliitäntä, liitetään letkuun 

Manuaalinen 
pumppaus 

 

Pistoke järjestelmäkaapelille, 
mahdollistaa liittämiseen 
digitaalisiin ES-turbiineihin ja 
laajennettujen toimintojen käytön 

 

Hälytysmerkkivalo, LED 
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Asennus 

Tarkasta ennen käyttöä, että ilmansuodatin ei ole tukossa ja koneen sisäosat ovat puhtaat. 
Tarvittaessa puhdista kone ja vaihda suodatin ennen kuivaimen käyttöä. 

Kytke turbiini tai yhdistelmäkone aina WS4 ES:n pistorasiaan, jotta se pysähtyy kun pumppaus 
aloitetaan. Jos turbiini tai yhdistelmäkone ei pysähdy, pumppu ei pysty tyhjentämään säiliötä ja on 
olemassa vaara, että vesi vuotaa yli ja aiheuttaa vesivahingon.  

Asennus: 

1. Aseta kuivain tukevalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei voi kaatua. Koneen kallistus saa olla 
enintään 5 astetta. 

2. Liitä ilmaletkut. Tuloliitäntä liitetään rakenteisiin menevään letkuun. Poistoliitäntä liitetään 
turbiiniin tai yhdistelmäkoneeseen.  

3. Liitä vedenpoistoletku ja vedä toinen pää lattiakaivoon tms.  
4. Kytke turbiini tai yhdistelmäkone kuivaimen etupuolella olevaan pistorasiaan. Kun turbiini 

tai yhdistelmäkone kytketään pistorasiaan, ne pysäytetään automaattisesti kun pumppu 
aktivoidaan. Tällä estetään veden pääsy turbiiniin ja varmistetaan, että pumppu toimii oikein. 
Sisäänrakennetun pumpun nostokorkeus on 3,5 metriä. 

5. Jos WS4 ES -kuivainta käytetään digitaalisen ES-turbiinin kanssa, koneet voidaan 
sähköjohdon lisäksi yhdistää järjestelmäkaapelilla. Tällä kytkennällä turbiini voi laskea kuinka 
usein vedenerotin on pumpannut ja tyhjentänyt säiliön ja näyttää milloin se on viimeksi 
tyhjennetty. Tämä kytkentä on valinnainen, ei välttämätön. Riippumatta siitä käytetäänkö 
järjestelmäkaapelia, turbiinin sähköjohto on aina kytkettävä WS4ES:n pistorasiaan.  

6. Kun turbiinin/yhdistelmäkoneen ja kuivaimen asennus on tehty kyseisten käyttöohjeiden 
mukaan, kytke WS4 ES:n sähköjohto 1-vaihe, 230 V, 50 Hz pistorasiaan, joka on suojattu 16 A 
varokkeella. Koska kuivainta käytetään tavallisesti kosteissa tiloissa, suosittelemme 
vikavirtasuojakytkimen käyttöä. 

7. Käynnistä järjestelmä on/off-painikkeella ja varmista, että merkkivalo välähtää vahvistaen, 
että käynnistyksen aikana ei havaittu vikoja.  
Jos säiliössä on vettä, kone pumppaa veden ennen kuin se siirtyy turbiinikäyttöön. Jos 
koneessa ei ole vettä, turbiini aktivoidaan heti. 

8. Varmista oikea toiminta, ettei kuulu outoja ääniä, että ilmavirta turbiinin läpi on oikea jne. 
käyttöohjeiden mukaisesti ja korjaa mahdolliset poikkeamat. 

 

  

Käytä aina WS4 ES:n pistorasiaa 
turbiinin/yhdistelmäkoneen 
jännitteensyöttöön. 

 



 

 
 

    
© Corroventa Avfuktning AB 2017.04 8 (14) 

 

WS4 ES -kuivaimen käyttö digitaalisen ES-turbiinin kanssa 

Kun WS4 ES -kuivainta käytetään digitaalisen ES-turbiinin kanssa, koneet voidaan yhdistää 
järjestelmäkaapelilla, jolloin turbiini voi laskea kuinka usein WS4 ES pumppaa ja tyhjentää säiliön, 
mikä ilmaisee, kuinka paljon vettä on erotettu. Turbiini näyttää myös milloin vesi on viimeksi 
tyhjennetty. Tämä ilmaisee käyttäjälle tuleeko rakenteista edelleen vettä. 

 

 

 

  

WS4 ES liitettynä digitaaliseen ES-
turbiiniin järjestelmäkaapelilla.  

Tämä kytkentä on valinnainen, ei 
välttämätön. Riippumatta siitä 
käytetäänkö järjestelmäkaapelia, 
turbiinin sähköjohto on aina 
kytkettävä WS4 ES:n pistorasiaan.  
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Toiminta ja merkkivalot 

Jotta voit hyödyntää WS4 ES -kuivainta täysin ja ymmärtää signaalit toimintahäiriöiden yhteydessä, 
on hyvä tietää seuraavat: 

1. Kun kone käynnistetään virtakytkimellä, sen tulisi ilmaista merkkivalon lyhyellä välähdyksellä, 
että kaikki toimii oikein.  
 

2. Jos kone havaitsee, että säiliössä on vettä, kone aloittaa pumppaamalla veden ennen kuin se 
käynnistää turbiinin. 
 

3. Manuaalisen pumppauksen painike pysäyttää turbiinin ja käynnistää pumpun. Manuaalisen 
pumppauksen jälkeen WS4 ES palaa automaattisesti normaaliin toimintaan. Jos turbiini on 
kytketty ja käynnistetty, se käynnistyy uudelleen. 

WS4 ES:n merkkivalosignaalien merkitys: 

 
 

Sarja yksittäisiä välähdyksiä 

Sarja yksittäisiä välähdyksiä ilmaisee, että tasoanturi 
ei toimi. Tämä vika ei pysäytä WS4 ES -kuivainta, 
mutta ei ole varmaa, että säiliö tyhjennetään täysin 
jokaisen pumppauksen yhteydessä. Kone voi siten 
pumpata paljon useammin. 
 
Todennäköinen syy on lian kertyminen koneen 
pohjalle. Pysäytä kuivain, katkaise virta vetämällä 
pistotulppa pois pistorasiasta ja nosta kansi. Huuhtele 
keruuastia ja puhdista anturit tarvittaessa. Kokoa kone 
ja koekäytä.  
 

 
 

 
Kahden välähdyksen sarja 

Kahden välähdyksen sarja ilmaisee, että pumppaus 
kestää odotettua kauemmin. Varoitus annetaan 10 
minuutin kuluttua: normaalisti kone tyhjentää säiliön 
reilussa minuutissa. Jos pumppu tyhjentää säiliön alle 
30 minuutissa, prosessi jatkuu. Jos tämä aika ylittyy, 
prosessi pysähtyy ja näytetään kolmen välähdyksen 
sarja. 
 
Jos tämä varoitus näytetään, tarkasta, että letkusta 
tulee edelleen vettä, ettei vedenpoistoletku ole 
painunut kokoon tai tukossa. Korjaa havaitut 
ongelmat ja pysy koneen lähellä, kunnes säiliö on 
tyhjä ja turbiini käynnistyy uudelleen.  
Jos näin ei käy eikä pumppaus ei vieläkään toimi, 
pysäytä kone ja katkaise virta vetämällä pistotulppa 
pois pistorasiasta. Nosta kansi ja huuhtele keruuastia. 
Tarkasta pumppu ja puhdista sen pohja tarvittaessa. 
Kokoa kone ja koekäytä.  
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Kolmen välähdyksen sarja 

Kolmen välähdyksen sarja ilmaisee, että kone on 
pysähtynyt, koska pumppu ei ole onnistunut 
tyhjentämään säiliötä 30 minuutissa. Hälytys on 
aktiivinen, kunnes WS4 ES käynnistetään uudelleen. 
 
Jos tämä varoitus näytetään, tarkasta, onko 
vedenpoistoletku painunut kokoon tai tukossa. 
Käynnistä pumppu manuaalisen pumppauksen 
painikkeella ja tarkasta tuleeko vettä vai onko vika 
edelleen olemassa.   
Jos näin ei käy eikä pumppaus ei vieläkään toimi, 
pysäytä kone ja katkaise virta vetämällä pistotulppa 
pois pistorasiasta. Nosta kansi ja huuhtele keruuastia. 
Tarkasta pumppu ja puhdista sen pohja tarvittaessa. 
Kokoa kone ja koekäytä.  

 
 

Neljän välähdyksen sarja 

Neljän välähdyksen sarja ilmaisee, että koneen 
ylivuotosuojaus on lauennut ainakin kerran. Kun 
ylivuotosuojaus laukeaa kolmannen kerran, kone 
pysähtyy, jotta turbiiniin ei imetä vettä. Hälytys on 
aktiivinen, kunnes WS4 ES käynnistetään uudelleen. 
 
Jos tämä varoitus näytetään, pumpun käynnistävä 
tasoanturi ei luultavasti toimi. Pysäytä kuivain ja 
katkaise virta vetämällä pistotulppa pois pistorasiasta. 
Nosta kansi ja huuhtele keruuastia. Tarkasta pumppu 
ja puhdista sen pohja ja tasoanturit tarvittaessa. 
Kokoa kone ja koekäytä. 
Jos hälytys näytetään heti käynnistyksen jälkeen, vika 
on luultavasti ylivuotosuojassa. Noudata huolella yllä 
olevia ohjeita ja avaa kone. Tarkasta ylivuotosuojaus.  

 
Merkkivalo palaa jatkuvasti 

 

Kone on havainnut sisäinen vian. Kone pitää korjata. 

Kuivauksen jälkeen, purkaminen 

Kun kuivaus on valmis, toimi seuraavasti: 

1. Pysäytä kytketty turbiini. 
2. Paina manuaalisen pumppauksen painiketta säiliön tyhjentämiseksi. 
3. Pysäytä kuivain ja katkaise virta vetämällä pistotulppa pois pistorasiasta. 
4. Irrota letkut. 
5. Siirrä kone sopivaan paikkaan ja irrota ja nosta kansi pois. Huuhtele säiliö ja keruuastia. 

Puhdistus poistaa hiekan ja muun karkean lian, mikä suojaa antureita ja pumppua ja pidentää 
näin koneen käyttöikää.  
Irrota ja puhdista siivilä. Vaihda ilmansuodatin, jos se on likainen.  
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Kunnossapito ja huolto 

Suodattimen vaihto 

Koneen suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti, mieluusti ennen jokaista työtä tai heti kun se on 
likaantunut ja/tai tukossa. 

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.  
2. Käännä kannen kahvaa vastapäivään ja nosta kansi pois. Vedä likaantunut suodatin ulos ja 

asenna uusi.  
3. Asenna kansi paikalleen ja lukitse kääntämällä kahvaa vastapäivään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Irrota suodatin 
vetämällä sitä koneen 
sisään. Asenna uusi 
suodatin paikalleen. 

Kierrä molempia 
nuppeja vastapäivään 
ja irrota kansi. Nosta 
se pois ja laske se 
lattialle, jotta se ei voi 
kaatua. 

Pumpun 
pysäytysanturi ja 
ylempänä pumpun 
käynnistysanturi. 

Ylivuotoanturi  
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WS4 ES:n puhdistus 

Käyttöiän pidentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi kone kannattaa puhdistaa jokaisen 
käyttökerran jälkeen. Puhdistus on erittäin helppoa. 

Irrota kuivaimen pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.  

1. Irrota ja nosta kansi pois.  
2. Irrota ilmansuodatin ja huuhtele ja puhdista säiliö vedellä. Kaada vesi pois, jotta pohjalle 

kertynyt hiekka ja muu lika huuhtoutuu pois. 
3. Asenna uusi ilmansuodatin.  
4. Tarkasta onko antureihin tai pumpun pohjaan kertynyt likaa. Asenna kansi paikalleen ja 

lukitse. 

 

 

 

Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet 

WS4 ES-kuivaimeen on saatavana seuraavia lisävarusteita ja kulutustarvikkeita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotenumero Nimi 
10603 Hienosuodatin, HEPA, inline 
21214 Letku, 10m 

6000342 Naarasletkuliitin letkulle 21214  
6000341 Urosletkuliitin letkulle 21214 
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Vianetsintä 

Merkkivalosignaalien merkitys on ja tarvittavat toimenpiteet on selostettu luvussa Toiminnot ja 
merkkivalosignaalit.  

Vian oire Todennäköinen syy Toimenpide 
Pumppu käy, mutta 
vettä ei tyhjennetä 
koneesta.  

Poistoletku voi olla tukossa 
tai nostokorkeus on yli 3,5 
metriä.      
 
Turbiini on kytketty 
suoraan seinäpistorasiaan 
eikä asianmukaisesti 
koneeseen. 

Varmista, että poistoletku on puhdas eikä se 
ole tukossa ja että nostokorkeus koneen 
pohjasta on alle 3,5 metriä. 
 
Jos näin on, kytke 
turbiinin/yhdistelmäkoneen sähköjohto 
kuivaimen pistorasiaan, jotta 
turbiini/yhdistelmäkone pysäytetään, kun 
koneen on pumpattava vettä. 
 

   
Pumppu ei käynnisty 
tai siitä kuuluu melua  

Pumppu ja/tai tasoanturi 
on likaantunut tai rikki.  
 

Puhdista kone vedellä tämän käyttöohjeen 
ohjeiden mukaan.  
Varmista, että asennus on määräysten 
mukainen. 
 
Jos vika ei häviä, ota yhteyttä jälleenmyyjään 
korjausta varten. 
 

   
Pumppua ei voi 
käynnistää 
painikkeella.  

WS4 ES:ssä ei ole vettä 
eikä pumppu siksi 
käynnisty. 
 
Jos koneessa on vettä eikä 
pumppu käynnisty, anturi 
tai pumppu on viallinen.  

Jos WS4 ES ei havaitse vettä, pumppu ei 
käynnisty.  
 
 
Puhdista kone. Jos kone ei vieläkään toimi, 
ota yhteyttä jälleenmyyjään kuivaimen 
huoltoa ja korjausta varten.  
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Kytketty 
turbiini/yhdistelmäkone 
ei käynnisty. 

Tilanteesta riippuen: 
 
Pumppaus käynnissä. 
 
 
 
Hälytys aktiviinen ja WS4 ES 
on pysähtynyt. 
 
 
Turbiinia/yhdistelmäkonetta 
ei ole kytketty tai sitä ei ole 
käynnistetty oikein. 
 
 
 
 
Vika WS4 ES:ssä. 

Suorita siinä tapauksessa vianetsintä 
seuraavasti: 
 
Tarkasta pumppaako WS4 ES vettä – 
siinä tapauksessa turbiini käynnistyy, kun 
pumppaus on valmis.  
 
Tarkasta vilkkuuko kuivaimen 
merkkivalo. Jos se vilkkuu, katso luku 
Toiminnot ja merkkivalosignaalit. 
 
Tarkasta, että turbiini/yhdistelmäkone on 
kytketty vesianturiin, että se on päällä ja 
että WS4 ES saa jännitteen. 
 
 
Jos edellä oleva ei auttanut, käynnistä 
WS4ES uudelleen ja varmista, että 
merkkivalo vilkkuu vielä kerran. Tämä 
vahvistaa, että kaikki toimii. Jos näin käy, 
jatka turbiinin/yhdistelmäkoneen 
vianetsinnällä, koske se voi olla 
ongelman syy. Jos merkkivalo ei vilku, ota 
yhteyttä jälleenmyyjään WS4 ES-
kuivaimen huoltoa ja korjausta varten.  

   
 

 

 

Tekniset tiedot 
Tyyppi LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Pumpun nostokorkeus (m) 3,5  
Virtaus (l⁄min) 25 
Käyttöjännite 230 VAC / 50 Hz 
Kytkentäteho (W) 700 
Korkeus x leveys x pituus (mm) 487 x 293 x 446 
Paino, kg 20 

 

 





CORROVENTA AVFUKTNING AB    
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

 Tel +46 (0)36-37 12 00 • www.corroventa.se 

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?
Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert.

Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för-
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är marknadsledande och specialiserar oss på 
innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska 
och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventaskunder 
tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har säljkontor och maskindepåer 
på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.
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