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PERUSTEELLISEN TUNTEMUKSEN ANSIOSTA MYÖS 
SUURISTA VESIVAHINGOISTA TULEE VÄHÄN PIENEMPIÄ. 
Olemme keränneet tietoa ja kokemusta yli 30 vuoden ajan. 
Olemme hoitaneet kaikkea kohonneista kosteuspitoisuuksista 
ullakossa kokonaisien alueiden peittäviin tulviin. Kunnioituksella, 
päättäväisyydellä ja innovaatioilla olemme luoneet ratkaisut ja 
tuotteet, jotka ratkaisevat ongelmat maksimaalisella tehokkuu-
della. Olemme rakentaneet hankkimamme tiedot tuotteisiimme 
ja jakaneet niitä myös edustajillemme. 

Adsorptiokuivaimemme ovat pieniä ja kompakteja, 
mutta samalla markkinoiden tehokkaimpia. 
Saatavissa on analogisia ja digitaalisia malleja.
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LUOTETTAVA LAATU JA  
ERINOMAINEN TEHOKKUUS  
AMMATTIMAISEEN KUIVAAMISEEN.

LUOTETTAVAT ANALOGISET MALLIT
Analogiset adsorptiokuivaajamme 
ovat optimaalinen valinta sinulle, joka 
haluat manuaalisen ohjauksen. Koneet 
ovat pieniä ja kompakteja mutta 
kuitenkin markkinoiden tehokkaimpien 
joukossa. Täältä löydät ehdottoman 
huippuluokan tehokkuuden, laadun, 
ergonomian ja käyttöturvallisuuden.

ES – DIGITAALINEN JA  
JOUSTAVA OHJAUS
ES on älykkäin, joustavin ja energiapi-
hein tuotesarjamme. ES-tuoteperhee-
seen kuuluvissa adsorptiokuivaimissa 
on älykäs digitaaliohjaus. Niissä on 
lukuisia käyttö- ja ohjausasentoja, 
kuten; 
• Max Mode, joka kuivaa mahdollisim-

man nopeasti energi ankulutuksesta 
riippumatta.

• Eco Mode, joka kuivaa mahdollisim-
man energiatehokkaasti.

• ΔX, joka tuottaa mahdollisimman 
kuivan ilman.

Näiden ansiosta, kuivaus voidaan op-
timoida kyseiseen tehtävään, samalla 
kun kone toimii energiatehokkaasti. 

Adsorptiokuivaimet voivat kommu-
nikoida toisten ES-koneiden kanssa 
optimaalisen tehokkuuden ja yhteis-
työn saavuttamiseksi. Tämän lisäksi 
ne voidaan liittää SuperVision® - 
järjestelmäämme, jolla kuivaustehtä-
vää voidaan ohjata ja valvoa tietoko-
neella, älypuhelimella tai tabletilla.  
Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen 
järjestelmän, joka säästää rahaa, aikaa 
ja energiaa.

Kylmissä tiloissa ja kohteissa, joissa vesi on tunkeutunut syvälle rakenteeseen, on kuivaus 
adsorptiokuivaimella ideaalinen ratkaisu. Corroventan adsorptiokuivaimet ovat saatavissa 
analogisena ja digitaalisena, mutta niillä on paljon yhteistä; ne ovat tehokkaita ja kestäviä, 
kompakteja ja käyttöystävällisiä ja niillä on pitkä käyttöikä. Valmistettu ammattilaisille.
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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

ADSORPTIOKUIVAAJA – TEHOKKAAT 
KAIKISSA ILMASTOISSA
Käyrästä nähdään kuivaimet, jotka toimivat parhaiten eri 
ilmastoissa. 

Adsorptiokuivaaja – ylivoimainen tekniikka punaisella alueella. 
Toimii myös keltaisella ja sinisellä.

Adsorptiokuivain kondensaattorilla   
– toimii  viivoitetulla alueella.

Kylmäkuivain – ylivoimainen tekniikka  sinisellä alueella. Ei 
toimi  punaisella.

Ylitysalueet
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SuperVision® on harkittu ja helppokäyttöinen 
järjestelmä, jolla voit valvoa ja ohjata kuivaus-
prosessia tietokoneella, älypuhelimella tai 
tabletilla.
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NÄMÄ OVAT YKSITYISKOHDAT, 
JOTKA EROTTAVAT TODELLISET 
AMMATTILAISTUOTTEET.

Corroventan adsorptiokuivaimet ovat olleet kauan alan vertailukohde, 
koskien kuivaustulosta, energiatehokkuutta ja laatua. Uusi tuotemuotoilu 
sisältää kehittyneet toiminnot ja suunnittelufinessejä, jotka korottavat 
ergonomian, joustavuuden, luotettavuuden ja käytettävyyden rimaa.

www.corroventa.fi4

ES – ENERGIAPIHI TUOTEPERHE. 
Älykkään ohjausjärjestelmän 
ja energiatehokkaiden kompo-
nenttien ansiosta ES-koneet 
kuluttavat * vähemmän energiaa 
kuin perinteiset koneet. Ne on 
energiaoptimoitu pieniin ja suuriin 
toimeksiantoihin.

HILJAINEN KÄYNTI.  
Adsorptiokuivaimet toimivat 
erittäin hiljaa. ES-koneet* 
sisältävät myös hiljaisen tilan 
yökäyttöä varten. Tämä on val-
tava etu kun konetta käytetään 
esim. asutuissa ympäristöissä.

PINOTTAVISSA – koneet 
voidaan pinota toisensa 
päälle. Kompakti muotoilu 
tarkoittaa myös tehokasta 
logistiikkaa ja helppoa 
kuljetusta, koska usea kone 
mahtuu kuormalavalle tai 
huoltoautoon. 

MAKS. KAPASITEETTI. 
ES-koneissa* on sisäänra-
kennetut käyttöasennot, 
joissa kone voidaan asettaa 
maksimikapasiteetille. 

SUPERVISION® avulla 
kuivausprosessia valvotaan ja 
ohjataan etänä tietokoneella, 
älypuhelimella tai tabletilla. 
Kukin SuperVision®–moduuli 
voi valvoa jopa kahdeksaa 
ES-konetta ja ohjata kui-
vausprosessia nopeasti ja 
helposti.*

*Koskee A2 ES, A4 ES ja A4 ESX -malleja, 
jotka kuuluvat ES-perheeseen.
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KÄÄRI JOHTO kahvan 
ympärille ja kiinnitä se 
magneetilla peltiin.

DIGITAALINEN TAI 
ANALOGINEN OHJAUS. 
Valitse sinulle parhaiten 
sopiva kone. 

Adsorptiokuivaimet on 
kehitetty joustavaan 
kuivailmajakeluun.

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

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

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

LISÄLÄMPÖ. Käyttöön 
kylmissä tiloissa, A4 ES X 
on varustettu tehokkaalla 
lisälämmittimellä.



Tuotenimi A1 A2 A2 ES A4 A4 ES A4 ESX

Energy Saving (ES-modell) – – • – • •

Yhteensopiva supervisionin® kanssa – – • – • •

Silent mode – – • – • •

Digitaalinen ohjaus – – • – • •

Lisälämmitin – – – – – •

Kapasiteetti 20°C, 60% RF, l/vuorokausi 9/61) 16/121) 17 25/171) 27 27

ΔX, g/kg – – 5 – 5 5

Kuivailmamäärä, m3/h 140/1001) 220/1701) 220 330/2101) 350 350

Kuivan ilman jako, mm 1 x ø100 2 x ø50 + 1 x ø100 2 x ø50 + 1 x ø100 2 x ø50 + 2 x ø100 2 x ø50 + 2 x ø100 2 x ø50 + 2 x ø100

Märkä ilma, mm ø50 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80

Melutaso (3m), dB (A) 48-421)3) 50-553) 44-543) 50-553) 44-543) 44-543)

Käyttöjännite 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Kytkentäteho, W 600 1 250 1 200 1 550 1 500 1 500

Liitäntäteho, mkl. lisälämmitin, W  – – – - – 2 500

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60% RF, W  550/4001) 1 200/9001) 1 1502) 1 500/1 0001) 1 5002) 1 5002)

Paino, kg 8,5 16 16 18 18 18

Koko (P x L x K), mm 310 x 253 x 287 415 x 295 x 430 415 x 295 x 430 475 x 295 x 430 475 x 295 x 430 475 x 295 x 430

Tuotenumero 1003969 1003676 1002281 1003677 1002760 1002186

TEKNISET TIEDOT – ADSORPTIOKUIVAIN
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1) Korkea/matala nopeus 
2) Käyttöasento Max Mode 
3) Riippuen valitusta käyttötilasta ja asennuksesta

Corroventan valikoimaan sisältyy adsorptiokuivaimet, kylmäkuivaimet, turbiinit ja vedenerottimet analogisella  
tai digitaalisella ohjauksella. Kaikki tuotteemme valmistetaan Ruotsissa, Bankerydissä ja niiden tehokkuus ja laatu  
ovat huippuluokkaiset.

  ES-perheen koneet digitaalisella ohjauksella on energiaoptimoitu jokaiseen tehtävään. Niitä voidaan myös ohjata 
etänä SuperVision® -ohjelman avulla, mikä säästää aikaa, rahaa ja energiaa.

Lue lisää  tuotevalikoi-mastamme osoitteessa  corroventa.fi
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HUOLTO KOKO EUROOPASSA
Corroventan tuotteilla on ratkaiseva merkitys 
esimerkiksi tulvan vaikutuksille – suuret arvot ovat 
kysymyksessä. 

Yhteistyökumppaneiden ja kiinteistönomistajien on voitava 
luottaa tuotteidemme tehokkuuteen ja että huolto- 
organisaatiomme on yhtä luotettava. 

Kaikissa Corroventan toimistoissa Euroopassa on ammat-
titaitoinen henkilökunta, jotta koneidemme huolto voitaisiin 
suorittaa mahdollisimman nopeasti. Lähtökohta on yksinker-
tainen – olemme aika käytettävissä. Tekninen tukipalvelumme 
on käytettävissä vuorokauden ympäri ja lainakoneet saatavissa 
vikojen korjauksen aikana.

Pääkonttori MyyntikonttoriTytäryhtiö

TEKNISET TIEDOT - L4 ADSORPTIOKUIVAIN 
 SISÄÄNRAKENNETULLA LAUHDUTTIMELLA

Tuotenimi  L4 HP L4 HPW L4 ES HP L4 ES HPW

Energiaa säästävä (ES-malli)  – – • •

Yhteensopiva SuperVisioninTM kanssa  – – • •

Digitaalinen ohjaus  – – • •

Ilmamäärä, m3/h  480 480 480 480

Kuivailmamäärä, m3/h  380 380 380 380

Kuivan ilman jako  2x Ø50 + 2x Ø100 2x Ø50 + 2x Ø100 2x Ø50 + 2x Ø100 2x Ø50 + 2x Ø100

Melutaso Max/ ECO dBA (3m)  50-581) 50-581) 50-581) 50-581)

Kondenssivesi, l/vrk (20 °C, 60 % RF)  12 12 12 12

Kytkentäteho, W  1 300 1 300 1 300 1 300

Lämpötila-alue  0°C – 30°C 0°C – 30°C 0°C – 30°C 0°C – 30°C

Paino, kg  23,5 30 23,5 30

Pyörät  – ø200 – ø200

Mitta, KxLxP mm  495x295x550 495x440x620 495x295x550 495x440x620

Tuotenumero  1004190 1004179 1004188 1004161

www.corroventa.fi

1) Kuivausteho ja äänitaso vaihtelevat asennuksesta riippuen 
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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. 

Corroventa on joustava yhteistyökump-
pani. Neljä liiketoimintamalliamme on 
kehitetty tarjoamaan parhaat ratkaisut 
yhteistyökumppaneillemme. 

  Osta varusteet sovitetuilla takuilla 
sekä palvelu- ja tukisopimuksilla.

  Vuokraa rajoitetuksi ajaksi esim. 
kaluston täydentämiseksi  
kuormitushuippujen yhteydessä.

  Konepooli. Asiakas vuokraa koneet 
pidemmäksi ajaksi, mikä helpottaa 
molempien osapuolten työtä.  
Tämän lisäksi kuljetukset vähenevät.

  Leasing.

NELJÄ LIIKETOIMINTAMALLIA – VALITSE TARPEITTESI MUKAAN

OSTA VUOKRAA KONEPOOLI LEASING


