
KUIVAIN A1
VESIVAHINKO-
KUIVAUSTA
MINIKOOSSA
ADSORPTIOKUIVAIN  
PIENIIN KUIVAUSTÖIHIN



TEHOKAS MINIKOKOINEN 
KUIVAIN

SUURI KAPASITEETTI, 
PIENI KOKO

A1 on Corroventan pienin adsorptiokuivain vesivahinkojen kuivaukseen.  
Se on varustettu säädettävällä puhaltimella kuivailman optimaaliseen  
jakeluun. Kuivain on varustettu myös hygrostaatti-pistokkeella ja MID- 
hyväksytyllä kWh-mittarilla energiatehokasta käyttöä varten.

VESIVAHINKOKUIVAIN  
PIENEMPIIN KUIVAUSTÖIHIN
A1 on Corroventan muiden koneiden 
tavoin kestävä kone, joka kestää 
rankkoja olosuhteita. Se on versio, 
joka on helppo kuljettaa ja käsitellä 
kompaktin rakenteen ja pienen painon 
ansiosta. A1 voi olla pieni kooltaan, 
mutta sen kuivailmavirta on jopa 140 
m3/h ja kuivauskapasiteetti 9 l/vrk. 
Kuivailma johdetaan ulos 100 mm 
liitännän kautta.

ÄLYKKÄÄT YKSITYISKOHDAT  
VARMISTAVAT HELPON JA  
TEHOKKAAN KÄYTÖN
A1 on varustettu tehokkaalla, 
energiapihillä ja erittäin hiljaisella 

EC-puhaltimella. Puhaltimen suuret 
ilmavirrat tuottavat vaikuttavan 
painetason, mistä on etua eri 
käyttökohteissa. Vahingoittunut 
alue voidaan rajata muovittamalla ja 
nopeuttaa siten kuivausprosessia. 

Koneessa on liitäntä ulkoiselle hygros-
taatille, jolla toimintaa voidaan ohjata 
tarpeen mukaan. A1 on Corroventan 
muiden analogisten kuivaimien 
tavoin varustettu MID-hyväksytyllä 
kWh-mittarilla todellisen energianku-
lutuksen selvitystä varten. 

Kuljetusta helpottava olkahihna  
on saatavana lisävarusteena. 

Olkahihnan avulla kone on helppo kuljettaa 
kohteesta toiseen.

Kaikki sähkölaitteet ovat kannessa, 
minkä ansiosta kone on erittäin 
helppo puhdistaa ja huoltaa.

Kompaktin koon ansiosta kuivain 
on helppo sijoittaa ahtaisiin tiloihin, 
kuten esim. tiskipöydän alle.

ÄÄRIMMÄISEN 
HILJAINEN

PIENI PAINO JA 
KOMPAKTI RAKENNE 
HELPPOA KULJETUSTA 
VARTEN

Pientä ja tehokasta kuivainta voidaan 
käyttää muovituksen kanssa  
kuivausprosessin optimoimiseksi  
ja energian säästämiseksi.



TEKNISET TIEDOT  
A1 ADSORPTIOKUIVAIN

Vaihtosuodatin..................................1004493
Olkahihna, musta, 2 m......................1004503
Hygrostaatti HR1-5.............................9901100
Pikakiristin märkäilman 
liitäntään, 50 mm............................9900795
Pikakiristin kuivailman 
liitäntään, 100 mm............................9900799

TEKNISET TIEDOT LISÄVARUSTEET

Tuotenimi A1

Kapasiteetti 20 °C, 60 % RH, l/vuorokausi 9/61)

Kuivailmamäärä, m3/h 140/1001)

Kuivailmalähtö, mm 1x ø100

Märkäilmalähtö, mm ø50

Prosessi-ilmaliitäntä, mm ø125

Äänitaso dB(A) n. 48/421) 2)

Käyttöjännite 230 VAC/50 Hz

Nimellisteho, W 600

Todellinen teho kun 20 °C/60 % RH 550/4001)

Paino, kg 8,5

Koko (PxLxK) liitäntöineen, mm 310x253x287

Tuotenumero 1003969

1) Suuri/pieni ilmavirta
2) Valitusta toimintatavasta ja asennuksesta riippuen

MID-HYVÄKSYTTY 
ENERGIAMITTARI

LIITÄNTÄ  
ulkoiselle  
hygrostaatille

50 MM LIITÄNTÄ
Märkäilman optimaaliseen 
poistoon.

KIERRÄ KAAPELI  
KAHVAN YMPÄRILLE  
ja kiinnitä magneetilla.

KÄTEEN SOPIVA KAHVA  
helppoon siirtämiseen.

KIINNIKE  
olkahihnan kiinnittämi-
seen koneen helpompaa 
kuljetusta varten.

KUMIJALAT  
jotka suojaavat  
arkoja pintoja.

100 MM KUIVAILMALII-
TÄNTÄ

EC-PUHALLIN  
joka on erittäin tehokas, 
hiljainen ja energiapihi 
kuivailman tehokkaaseen 
jakeluun.

125 MM PROSESSI- 
ILMALIITÄNTÄ  
SUODATTIMELLA



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

STRONG FINLAND OY
Sarvivälkkeentie 10, FI-04300 Tuusula  

Tel 010 231 4320 • www.strong.fi • www.corroventa.fi

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ, TARVITSETKO APUA? 
Käy osoitteessa www.corroventa.fi tai soita ja puhu asiantuntijan kanssa. Meillä on asiantuntemusta  

ja varusteet, joilla ratkaisemme ongelmasi mahdollisimman tehokkaasti. 


