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TEHOKAS SIIRRETTÄVÄ ADSORPTIO- 
KUIVAIN SUURIIN JA VAATIVIIN  
TOIMEKSIANTOIHIN

RAKENTEIDEN KUIVAUS
Oikealla asiantuntemuksella ja 
oikeilla rutiineilla kuivauksesta 
tulee rakentamisprosessin yksin-
kertainen ja luonnollinen osa, joka 
varmistaa nopean rakennustahdin 
laadun kärsimättä.

MUUTAMIA A50 TD2:N ETUJA
  Koneen siirtämiseen vaaditaan 

B-ajokortti
  Erittäin energiatehokas. A50 TD2 

kierrättää 85 % lämmöstä
  Suuri kuivausteho – jopa 450 l/vrk

Mitä nopeammin kuivaus aloitetaan, 
sitä paremmat mahdollisuudet ra-
joittaa vahinkojen laajuus ja lyhentää 
kuivumisaikaa. Käynnistämällä kuivaus 
nopeasti ja tehokkaasti voidaan  
säästää suuria summia.

IHANTEELLINEN SUURIIN JA VAATIVIIN 
KUIVAUSTEHTÄVIIN

  Kuivain voidaan nostaa trukilla tai 
nosturilla

  Helppo käynnistys, ohjaus ja 
valvonta. Ohjataan ja valvotaan 
kosketuspaneelilla

A50 TD2 on tehokas siirrett-
ävä adsorptiokuivain, joka on 
ihanteellinen suuriin vaativiin 
toimeksiantoihin. Se sopii 
myös erittäin hyvin 
suurempien uudisrakennusten 
ja saneerauskohteiden kuiv-
aukseen sekä akuuttitehtäviin, 
kuten kuivaukseen tulipalojen 
ja tulvien yhteydessä.

A50 TD2:n kuivailmavirta on jopa 
4300 m3/h ja se on varustettu 
lisälämmittimellä. 

Se on erittäin monipuolinen ja sisäl-
tää kaikki suurissa kuivaustehtävissä 
tarvittavat varusteet. Kone voidaan 
sijoittaa sisä- ja ulkotiloihin.

  Patentoidun tekniikan avulla A50 TD2 
ottaa talteen 85 % lämpöenergiasta. Kone 
voidaan sijoittaa sisä- ja ulkotiloihin.



SUURI TEHO
Tehokas adsorptiokuivain 
suurten vesivahinkojen ja  
rakenteiden kuivaukseen.

Jopa 450 l/vrk.

ENERGIATEHOKAS
Maksimaalinen lämmöntalteenotto  
patentoidulla lämmönvaihdinratkaisulla 
ja 12 kW lisälämmittimellä kuivailmaa 
varten. Kompakti koko ja alhainen paino 
minimoivat kuljetusten energiankulutuk-
sen ja parantavat työympäristöä.

TULVAT JA VESIVAHINGOT
Tulva tai vesivahinko voi olla suuri ongelma, 
mutta sen ei tarvitse olla katastrofi. Corro-
ventalla on asiantuntemusta ja varusteet 
erilaisten rakenteiden kuivaukseen, minkä 
ansiosta jokainen vesivahinko voidaan kuivata 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Eri 

puolilla Eurooppaa sijaitsevien konepoolien 
ja varastojen ansiosta voimme nopeasti 
toimittaa oikeat koneet oikeille paikoille, myös 
suurten tulvien yhteydessä, jolloin monet 
kiinteistöt ovat uhattuina.



LYHYEMMÄT RAKENNUSAJAT JA AIKAISEMPI LUOVUTUS 
MARKKINOIDEN NYKYAIKAISIMMALLA KALUSTOLLA

Tehokas ja luotettava kuivaus 
rakentamisen aikana varmis-
taa, ettei rakennukseen jää 
rakennekosteutta, joka voi 
aiheuttaa vaurioita ja suuria 
ongelmia myöhemmässä 
vaiheessa. Se myös lyhentää 
rakennusaikaa ja nopeuttaa 
valmistumista.

Rakenteiden kuivaus on siis tärkeää 
monista syistä, myös taloudellisista 
syistä.

Suurissa ja kosteissa kohteissa on 
usein tehokkaampaa käyttää yhtä 
suurta kuivainta kuin useita pieniä. 
Corroventan A50TD2 on suuri kuivain, 
joka soveltuu erinomaisesti suurten 
uudisrakennusten ja suurten vesi-
vahinkojen kuivaukseen.

Adsorptiokuivain A50 TD2 soveltuu 
erittäin hyvin suuriin uudisrakennuksiin. 
Se on erittäin monipuolinen ja sisältää 
kaikki suurissa kuivaustehtävissä tarvit-
tavat varusteet.

KUIVAUS TULIPALON JÄLKEEN
Tulipalon yhteydessä on 
erittäin tärkeää, että kuivaus 
aloitetaan välittömästi. 

Syövyttävät savukerrostumat yh-
dessä sammutustyöstä johtuvan kor-
kean kosteuspitoisuuden kanssa ovat 
erittäin huono yhdistelmä kaikenlai-
sille metalleille ja elektroniikalle. 

Näissä tapauksissa ilman suhteelli-
nen kosteus pitää saada laskemaan 
mahdollisimman nopeasti.  

Tämä edellyttää suuria kuivailma-
määriä ja suurta ilmanvaihtoa kuivat-
tavissa tiloissa. 

Jos on olemassa koneiden tai muiden 
arkojen laitteiden vahingoittumisvaa-
ra, voidaan käyttää muovitusta 
suhteellisen kosteuden laskemiseen.



KUULAKYTKIN
AL-KO-varmuuskytkin  
– vakaajalla varustettu  
kuulakytkin.

Optimaalinen turvallisuus ja 
murtosuojaus.

TUKIJALKA
Sijoitettu keskelle taakse ko-
neen vakauttamiseksi.  
Kammetaan alas.

TYHJENNYSPUMPPU
Liitäntä vedenpoistoletkulle 
lämmönvaihtimen pumpulta.

MÄRKÄILMAPELTI
Säätää märkäilmamäärää auto-
maattisesti annetun asetusar-
von mukaan.

NOSTOKISKO
Voidaan nostaa trukilla. Kaksi 
nostokiskoa haarukkatrukille 
molemmilla pitkillä sivuilla.

OHJAUSPANEELI 
A50TD2-kuivainta ohjataan 7” 
kosketusnäytöllä. Käynnistys, 
ohjaus, valvonta, valvontatoimin-
not ym. ovat tietokoneohjattuna

HYGROSTAATTILIITÄNTÄ
Herkkien ympäristöjen kuivaus-
ta varten koneeseen voidaan 
liittää hygrostaatti.

TERMOSTAATTILIITÄNTÄ
Lisälämmittimen ohjaukseen.

NOSTOSILMUKAT
Voidaan nostaa nosturilla. 
Neljä nostosilmukkaa koneen 
yläsivulla.

VARUSTEET JA TARVIKKEET
 
Valaistu tila, jossa:
• 2 sähkökaapelia 32 A pistokkeilla.
• Märkäilmaletku.
• Kuivailmaletku.
• Vedenpoistoletku.
• Tukijalan kampi.
• 2 jarrukiilaa.
• Sovitin kärryn sähköliitännälle.
• Suodatin.
• Sammutin.
• Varapyörä.

PISTORASIA
3-vaihe kuivaimelle 
/lämmittimelle.

32 A.

HELPPO KÄSITELLÄ, SIIRTÄÄ JA NOSTAA



KUIVAUSPEERIAATE ULKOTILAT

KUIVAUSPEERIAATE SISÄTILAT

Liitäntä 3-vaihe Kuivaus 400 V 32 A

Liitäntä 3-vaihe Lisälämmitin (tarvittaessa) 400 V 32 A

Kytkentäteho 17,5 kW

Kytkentäteho Lisälämmitin (tarvittaessa) 12,0 kW

Maksimi-ilmavirta 4 300 m3/h

Kuivausteho olosuhteissa (20 °C, 80 % RF) 450 l/vrk

Paino 1 090 kg

Mitat P x L x K 410 x 200 x 190 cm

Tuotenumero 05555

TEKNISET TIEDOT

KUIVAUSPEERIAATE



TIEDOILLA VALIKOIMASTA
– SEMINAAREILLA JA KOULUTUKSILLA

HUOLTO KOKO EUROOPASSA

SEMINAAREISSA TESTAAMME eri kuivaustekniikoi-
ta käytännössä. Omissa rakennuslaboratorioissam-
me esittelemme erilaisten rakenteiden  
vesivahinkojen kuivauksen ja mittauksen  
teorian ja käytännön.

Corroventan tuotteilla on ratkaiseva merkitys
esimerkiksi tulvan vaikutuksille – suuret arvot ovat
kysymyksessä.

Yhteistyökumppaneiden ja kiinteistönomistajien on voitava
luottaa tuotteidemme tehokkuuteen ja että huoltoorganisaatiom-
me on yhtä luotettava.
Kaikissa Corroventan toimistoissa Euroopassa on ammattitaitoinen
henkilökunta, jotta koneidemme huolto voitaisiin
suorittaa mahdollisimman nopeasti. Lähtökohta on yksinkertainen
– olemme aika käytettävissä. Tekninen tukipalvelumme
on käytettävissä vuorokauden ympäri ja lainakoneet saatavissa
vikojen korjauksen aikana.

Pääkonttori MyyntikonttoriTytäryhtiö

Oikea tietämys antaa
paremman tuloksen
pienemmillä resursseilla
ja lyhyemmässä ajassa.
Niin helppoa se on.

Jaamme mielellämme tietoamme
yhteistyökumppaneillemme tukipal-
velun ja asiantuntijaneuvojen kautta.
Järjestämme myös eri seminaareja
ja koulutuksia vuoden aikana,
mutta räätälöimme myös mie-
lellämme teidän tarpeidenne mu-
kaisen koulutuksen.

Samalla haluamme myös kuulla
kokemuksistasi ja ongelmista,
joihin olet törmännyt kentällä.

Todellisuussovellettu tuotekehitys on
tärkeää, jotta voisimme tarjota todel-
la tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä 
tuotteita. Tämä hyödyntää meitä ja 
sinua pitkällä tähtäimellä.

ESIMERKKEJÄ SEMINAAREISTA

  Vesivahinkojen kuivaus erilaisissa
     rakenteissa ja rakennusmateriaa-

leissa.
  Kosteusvaurioiden kuivaus ja

     kuivaimen asennus ryömintätilaan.
  Maasta ja sinibetonista lähtöisin

     olevien korkeiden radonpitoisuuk-
sien radonmittaus ja -saneeraus.

  Ullakoiden tuuletus tarveohjatulla
     ilmanvaihdolla.



STRONG FINLAND OY 
Tiilitie 4, FI-01720 Vantaa • Tel 010 231 4320 

www.strong.fi • www.corroventa.fi

Corroventa kehittää, valmistaa, myy ja vuokraa korkealaatuisia tuotteita 
vesivahinkojen, kosteuden,hajujen ja radonkaasun torjuntaan. Olemme yksi 
markkinajohtajista ja asiantuntija innovaatiossa. Tuotteemme ovat kompakteja, 
tehokkaita, ergonomisia ja energiapihejä. Hätätilanteissa ja tulvien yhteydessä 
Corroventan asiakkailla on käytössään Euroopan suurin vuokrakonetarjonta. 
Meillä on myyntikonttoreita ja konevarikkoja useissa paikoissa Euroopassa. 
Kaikki tuotteemme valmistetaan Ruotsissa, Bankerydissä.   

www.corroventa.fi

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ, TARVITSETKO APUA?
Vieraile osoitteessa www.corroventa.fi tai soita numeroon 010 231 4320 ja puhu asiantuntijan kanssa.

Meillä on asiantuntemusta ja varusteet kuivata vahingot mahdollisimman tehokkaasti.

Tervetuloa 
tutustumaan 
osoitteeseen 
corroventa.fi


