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TUHOELÄIN-
SANEERAUS
LÄMPÖJÄRJES-
TELMÄ H4 ES
LUOTETTAVA JA  
KEMIKAALITON  
TUHOELÄINTEN 
TORJUNTA
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””Seinäluteet ja tuhoeläimet ovat kasvava 
ongelma koko maailmassa. Mitä enemmän 
matkustamme, sen suurempi leviämisvaara. 
Corroventan ammattimainen saneerausjär-
jestelmä on muotoiltu huomaamattomaksi 
hotellivieraille ja naapureille. Se saneeraa 
nopeasti, helposti ja ilman kemikaaleja.”
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LUOTETTAVA JA TEHOKAS LÄMPÖ-
JÄRJESTELMÄ AMMATTIMAISEEN  
TUHOELÄINSANEERAUKSEEN.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN  
JA HUOMAAMATON
Järjestelmä toimitetaan H4 ES lämpö-
koneella, SuperVision® -etäohjauksella, 
antureilla ja eristysteltalla liittyvällä 
eristyslattialla ja telttatelineellä. 

Järjestelmässä on vain vähän  
komponentteja ja on siksi helppo 
asentaa ja käyttää. Eristysteltta ja sen 
laukku on muotoiltu huomaamatto-
maksi hotellivieraille ja naapureille.  

Lämpökoneessa H4 ES on selkeä 
näyttö käyttäjäystävällisellä käyttöliit-
tymällä. Haluttu lämpötila ja käynti-
aika asetetaan helposti asennuksen 
yhteydessä ja SuperVision® lähettää 
tämän jälkeen tiedot sähköpostilla, 
kun oikea lämpötila tai aika on  
saavutettu.

NOPEA JA KEMIKAALITON  
SANEERAUS
Tuhoeläinsaneeraus lämmöllä on 
tehokas menetelmä, joka ei vaadi 
terveydelle mahdollisesti haitallisia 
kemikaaleja. 

Voimakkaan lämmön ja tehostin-
toiminnon sekä eristävän teltan an-
siosta haluttu lämpötila saavutetaan 
nopeasti. Lämmittimessä on tämän 
lisäksi jälkijäähdytin, joka antaa tasai-
sen lämpötilan laskun saneerauksen 
päätyttyä, joka suojaa huonekaluja. 

Seinäluteet ja tuhoeläimet ovat kasvava ongelma koko maailmassa. Mitä enemmän 
matkustamme, sen suurempi vaara on näiden hyönteisten leviämiseen. Markkinoilla 
on lukuisia järjestelmiä tuhoeläimiä vastaan, mutta Corroventan ammattimainen 
lämpöjärjestelmä saneeraa nopeasti, helposti ja ilman kemikaaleja. 

ES – MAAILMANJOHTAVA TUOTEPERHE AINUTLAATUISILLA EDUILLA.
ES on älykkäin, joustavin, kompaktein ja energiapihein tuotesarjamme. Samalla se on tehokkaampi kuin 
yksikään aikaisempi tuotesarja. ES on lyhenne sanoista Energy Saving ja energiatehokkuus onkin ollut 
koko tuotekehityksen päätavoite. Ei pelkästään käytön osalta, vaan kaikissa vaiheissa aina logistiikasta 
vuorovaikutukseen käyttäjän kanssa.

  ES-perheenjäsenenä, H4 ES on varustettu sisäänrakennetuilla käyttöasennoilla ja sitä voidaan ohjata 
etänä SuperVisionilla®.

ERISTYSTELTTA. Teltta, johon mahtuu helposti 
kaikki hotellihuoneen huonekalut, on helppo asentaa 
saneerattavaan rakennukseen. Tiivis teltta tekee 
saneerauksesta nopeaa ja leviämisvaara toisiin 
huoneisiin on minimaalinen.
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ES –  ENERGIAPIHI TUOTEPERHE
Älykkään ohjausjärjestelmän ja energiate-
hokkaiden komponenttien ansiosta  
ES-koneet kuluttavat vähemmän energiaa 
kuin perinteiset koneet. Ne on energiaopti-
moitu pieniin ja suuriin toimeksiantoihin.

AINUTLAATUISET 
EDUT ANTAVAT 
OPTIMAALISEN 
TULOKSEN

ALHAINEN MELUTASO 
H4 ES on hiljainen. 
Tämä on valtava etu kun 
konetta käytetään esim. 
hotelliympäristöissä.

KÄÄRI JOHTO KAHVAN YMPÄRILLE  
ja kiinnitä se magneetilla peltiin, jolloin 
se ei ole tiellä konetta kannettaessa. 

KÄTEEN SOPIVA KAHVA. Koneet ovat kapeita, 
joten ne ovat nostettaessa vartalon lähellä ja 
rasittavat vähemmän selkää.

PALOTURVALLINEN.  
Koneessa on PTC-lämmitin, 
joka ei koskaan kuumennu yli 
240 °C asteeseen eikä täten 
sytytä esimerkiksi pölyä.

KEVYT. Kone on kevyt ja  
voidaan kantaa yhdessä 
teltan ja kehyksen kanssa.

LÄMMITIN DOUBLE  
BOOST-TOIMINNOLLA.  
Tehokas tuuletin kahdella  
lämmittimellä jotka liitetään  
eri virtalähteisiin, antavat  
enemmän lämpöä’ nopeammin 
ja lyhentävät myös käyttöaikaa. 

PYÖREÄT, PEHMEÄT KULMAT 
PUR-kumista, jotka eivät  
hankaa jalkoja vastaan  
konetta kannettaessa.

TUOTTEEN JALAT on valmistettu 
PUR-kumista, jonka ansiosta ei 
lattioihin jää kuljetusjälkiä.



5www.corroventa.fiwww.corroventa.fi 5

EI VAADI KEMIKAALEJA
Lämpöjärjestelmän 
ansiosta kemikaaleja ei 
tarvita saneerauksessa ja 
se on siksi optimaalinen 
ratkaisu terveyden ja 
ympäristön kannalta.

JÄLKIJÄÄHDYTYS
Saneerauksen päätyttyä, 
puhallin toimii yhden tunnin 
ajan ja antaa tasaisemman 
lämpötilan laskemisen.  
Näin herkkiä huonekaluja 
voidaan suojata liian nopeilta  
lämpötilavaihteluilta.

NOPEA, TEHOKAS  
JA KEMIKAALITON  
TUHOELÄINTEN SANEE-
RAUSMENETELMÄ.

Lämpöön perustuva tuhoeläinten saneerausmenetelmä ei ole 
vain luotettava ja tehokas halutun tuloksen saavuttamiseksi. 
Koko järjestelmä on myös suunniteltu minimoimaan  
energiankulutuksen ja helpottamaan käyttöä, esimerkiksi  
automatisoinnin ja etäohjauksen kautta.

SISÄÄNRAKENNETUT KÄYTTÖTILAT
Haluttu lämpötila (49–56°C) ja 
käyttöaika (0–24 t) asetetaan käyttä-
jäystävälliseltä näytöltä. Kun haluttu 
lämpötila ja käyttöaika saavutetaan, 
sammutetaan saneeraustoiminto 
automaattisesti tai manuaalisesti.

ETÄOHJAUS
SuperVisionin avulla saneerauspro-
sessia valvotaan, ohjataan ja mitataan 
etänä tietokoneella, älypuhelimella 
tai tabletilla. Tämä tarkoittaa, että 
useita toimeksiantoja voidaan hallita 
samanaikaisesti eikä teknikon tarvitse 
viettää aikaa tien päällä valvoakseen 
prosessia paikan päällä. SuperVision® 
antaa täydellisen saneerausprosessin 
hallinnan. 

LÄMPÖTILA-ANTURIT
Neljä mukana toimitettua anturia 
sijoitetaan  mahdollisimman paksuus 
materiaaliin teltan sisällä. Koneen 
näytöllä näkyy anturin tila, jonka  
lämpötila on alhaisin. Kun kaikki 
anturit ovat saavuttaneet esiasetetun 
lämpötila, käyttöaika (0–24 t)  
käynnistyy ja tämän jälkeen saneeraus 
on valmis. 
 
VALMISTUS RUOTSISSA
Parhaan laadun varmistamiseksi kehi-
tämme ja valmistamme koneet lähellä 
Bankerydissä. Koneet tarkastetaan ja 
laatuvarmistetaan valmistusprosessin 
jokaisessa vaiheessa. Näin syntyy 
Corroventan tuotteille tunnusomainen 
korkea laatutaso.

SELKEÄ OHJAUSPANEELI 
tavoitelämpötilan (49–56°C) ja 
käyttöajan (0–24 t) asettamiseen. 

NOPEA SANEERAUSPROSESSI 
Saneeraus H4 ES -järjestelmällä voidaan  
suorittaa tehokkaammin ja nopeammin  
kuin muilla saneerausjärjestelmillä.  
Tehokkaasti eristävän teltan ansiosta,  
tavoitelämpötila saavutetaan nopeammin ja energia-
tehokkaasti. Tuhoeläinsaneeraus tapahtuu nopeammin 
lämpöjärjestelmällä kuin perinteisillä menetelmillä. 
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HYVIN ERISTETTY JA HELPPO- 
KÄYTTÖINEN SANEERAUSTELTTA  
TEKEE PROSESSISTA NOPEAN  
JA ENERGIATEHOKKAAN. 

Teltta, johon mahtuu helposti 
kaikki hotellihuoneen huone-
kalut, on helppo asentaa  
saneerattavaan rakennukseen. 
Tiivis teltta tekee saneerauk-
sesta nopeaa ja leviämisvaara 
toisiin huoneisiin on  
minimaalinen.

TAITETTAVA KEHYS
Teltan kehys on erittäin tukeva ja helppo 
asentaa. Helppo säätää kahdelle tasolle 
eri kattokorkeuksille. Erittäin kätevä ja 
painaa vain 12 kg. 

ERISTYSTELTTA JA LAUKKU
Teltta on valmistettu korkealaatuisesta 
eristysmateriaalista. Tämän ansiosta 
saneerausprosessi on nopea sekä 

kustannus- ja energiatehokas. Teltan 
pohjan kangas on erityisen kestävä, 
mikä antaa teltalle pitkän käyttöiän. 

Teltta painaa vain 17 kg ja on pakattu 
huomaamattomaan laukkuun, jota 
voidaan kantaa reppuna tai käsissä. 

TUKEVA TELTAN KEHYS. 
Kehys on erittäin tukeva 
ja yksi henkilö voi asentaa 
sen helposti ja nopeasti. 

TELTAN MITAT ovat  
2 400 x 2 400 x 2 200 mm ja 
koko tila voidaan hyödyntää 
tavaroille.

MERKINNÄT. Parhaan 
ilmankierron varmistami-
seksi, sijoita huonekalut  
ja esineet punaisten  
merkintöjen sisälle.

OIKEA LÄMPÖTILA.  
Tiiviin eristysmateriaalin 
ansiosta, nousee ilma 
nopeasti oikeaan  
lämpötilaan.
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TURVALLINEN  
OMAISUUDEN KÄSITTELY
Järjestelmä asennetaan altistuneeseen 
rakennukseen ja huonekalut ja esineet 
siirretään sitten telttaan. Tavaroita 
ja arvoesineitä eivät täten poisteta 
rakennuksesta. 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN  
JA HUOMAAMATON 
Eristysteltta ja sen laukku on muotoiltu 
huomaamattomaksi hotellivieraille ja 
naapureille. Järjestelmä koostuu vain 
muutamasta komponentista ja yksi 
henkilö voi asentaa sen. 

EI LEVIÄMISVAARAA  
TOISIIN HUONEISIIN 
Eristävän teltan ansiosta, saneeraus 
tapahtuu suljetussa tilassa, josta 
tuhoeläimet eivät pääse leviämään 
rakennuksen toisiin osiin.

TEKNISET TIEDOT H4 ES

Prosessi-ilma 950 m3/h

Kytkentäteho, ensiölämmitin 2 100 W

Kytkentäteho, toisiolämmitin 2 200 W

Melutaso (3 m) 55 dB(A)* 

Liitäntä 4 300W

Paino 22 kg

Koko (P x L x K)  497 x 320 x 533 mm

*Vaihtelee asennuksesta riippuen.

JÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ

Eristysteltta

Paino mkl. laukku  17 kg

Mitat P x L x K 2 400 x 2 400 x 2 200 mm

Taitettava kehys

Paino 12 kg

Mitat P x L x K 2 500 x 2 500 x 2 200 mm

H4 ES

Lattiaeristys

Lämpötila-anturit, 4 st

SuperVision®

Tuotenumero 1003543

Levitä kehys ulos ja rullaa tämän 
jälkeen lattiaeristys lattialle.

Säädä kehys täyteen 
korkeuteen.

Levitä telttakangas ja 
kiinnitä se kehyksen neljään 
yläkulmaan.

Kiinnitä lopuksi telttakankaan 
tarranauhat kehyksen jalkojen 
alareunan ympärille

LÄMPÖTILA-ANTURIT. 
Neljä anturia sijoitetaan 
mahdollisimman paksuus 
materiaaliin teltan sisällä.

KAKSI KORKEUTTA. Kehys voidaan  
säätää kahdelle tasolle (2 000 / 2 200 mm) 
sopivaksi eri kattokorkeuksille.

VETOKETJU teltan sisäänkäynnissä on 
tiivis ja erittäin korkealaatuinen.

EI VUOTOJA. Teltan liitännät 
asennetaan tiiviisti koneen 
liitäntöihin.

LATTIAERISTYS. Teltan pohjan kangas 
on erityisen kestävä, mikä antaa teltalle 
pitkän käyttöiän.
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Corroventa kehittää, valmistaa, myy ja vuokraa korkealaatuisia tuotteita vesivahinkojen, kosteuden, 
hajujen ja radonkaasun torjuntaan. Olemme alamme markkinajohtaja 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

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

 www.strong.fi  •  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. 

Vieraile  
jo tänään  

osoitteessa 
corroventa.fi


