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DZIĘKI RZETELNEJ WIEDZY NAWET DUŻE SZKODY WYRZĄDZONE 
PRZEZ WODĘ WYDAJĄ SIĘ MNIEJ STRASZNE Od ponad 30 lat gromadzi-
my wiedzę i doświadczenie. W tym czasie zajmowaliśmy się najróżniejszego 
rodzaju projektami – od podwyższonego poziomu wilgoci na strychu po całe 
połacie zalane w wyniku ogromnych powodzi. Dzięki naszej wytrwałości, 
respektowi wobec żywiołu oraz innowacyjności udało nam się opracować 
rozwiązania, które z maksymalną wydajnością rozwiązują problemy.  
Wiedzę tę uwzględniliśmy w konstrukcji naszych produktów i przekazaliśmy 
ją również naszym reprezentantom. 

Nasze osuszacze adsorpcyjne są niewielkie,  
jednak należą do najbardziej wydajnych na rynku.  
Dostępne są modele analogowe i cyfrowe.
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DOSKONAŁA JAKOŚĆ I ŚWIETNE  
PARAMETRY ODPOWIEDNIE DO  
PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

NIEZAWODNE MODELE ANALOGOWE
Nasze analogowe osuszacze adsorpcyjne 
stanowią optymalne rozwiązanie w  
sytuacji, gdy użytkownik preferuje ręczne 
sterowanie maszynami. Urządzenia są 
niewielkie, jednak należą do najbardziej 
wydajnych na rynku. Cechują je wydajność, 
wysoka jakość, ergonomia oraz najwyższej 
klasy bezpieczeństwo pracy.

SERIA ES – CYFROWE  I WYGODNE 
STEROWANIE
ES to seria najbardziej praktycznych, 
elastycznych i energooszczędnych 
produktów na rynku. Nasze osuszacze 
adsorpcyjne należące do serii ES wyposa-
żone są w inteligentny system cyfrowego 
sterowania. Mają wiele wbudowanych 
funkcji i trybów kontroli, takich jak: 
• Max Mode (Tryb maks.), który osusza  

najszybciej bez względu na zużycie 
energii; 

• Eco Mode (Tryb eco), który osusza naj-
oszczędniej w kontekście zużycia energii;

• ΔX, który generuje maksymalnie suche 
powietrze.

Dzięki różnym trybom pracy efekty osu-
szania można dostosować do konkretne-
go zadania, mając jednocześnie pewność, 
że maszyna będzie zużywać mimo 
wszystko relatywnie niewiele energii. 

Osuszacze adsorpcyjne Corroventa 
mogą komunikować się z innymi 
urządzeniami z serii ES, aby uzyskać 
optymalną wydajność oraz móc ze sobą 
współpracować. Poza tym można je 
podłączyć do systemu SuperVision®, 
dzięki któremu możliwe jest monitoro-
wanie procesu osuszania przez kompu-
ter, telefon komórkowy lub tablet.  
Wszystkie te cechy tworzą całkowicie 
unikalny system oszczędzający  
pieniądze, czas i energię.

W nieogrzewanych pomieszczeniach lub w budynkach, gdzie woda wniknęła głęboko 
w konstrukcję, osuszanie adsorpcyjne przynosi najlepsze efekty. Osuszacze adsorpcyjne 
Corroventa dostępne są w wersji cyfrowej lub analogowej – obie mają cechy wspólne – 
są mocne i niezawodne, mają niewielkie wymiary, są wygodne w użyciu oraz można je 
długo eksploatować. Po prostu – zaprojektowane dla profesjonalistów
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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

OSUSZACZE ADSORPCYJNE  
– WYDAJNE W KAŻDYM ŚRODOWISKU
Wykres obok pokazuje, który rodzaj osuszacza sprawdzi się 
najlepiej w danych warunkach. 

Osuszacze adsorpcyjne – najlepsza technologia do prac  
w czerwonym obszarze. Sprawdzą się również doskonale  
w obszarze oznaczonym na żółto i niebiesko.

Osuszacze adsorpcyjne z pompą skroplin   
– sprawdzają się w  zakreślonym obszarze.

Osuszacze kondensacyjne – efektywna technologia do prac   
w niebieskim obszarze. Nie sprawdzają się w obszarze  
oznaczonym na  czerwono.
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SuperVision® to przemyślany i przyjazny dla 
użytkownika system, który umożliwia nadzoro-
wanie procesu osuszania oraz sterowanie nim 
zdalnie poprzez komputer, smartfon lub tablet.
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PONIŻEJ PREZENTUJEMY ELEMENTY, 
KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ PRODUKTY  
DLA PROFESJONALISTÓW.

Osuszacze adsorpcyjne Corroventa od dawna cieszą się doskonałą reputacją 
w branży ze względu na efekty osuszania, wydajność energetyczną i jakość 
wykonania. W nowym projekcie konstrukcyjnym uwzględniliśmy zarówno 
zaawansowane funkcje, jak i finezyjne szczegóły, które podnoszą standard 
wykonania w kontekście ergonomii, elastyczności, bezawaryjności oraz 
wygody użycia.

www.corroventa.pl4

ES – ENERGOOSZCZĘDNA  
SERIA PRODUKTÓW. Dzięki prak-
tycznemu systemowi sterowania 
i wbudowanym różnym trybom 
pracy, a także energooszczędnym 
komponentom maszyny ES*  
zużywają mniej energii niż ich  
tradycyjne odpowiedniki.  
Są zoptymalizowane pod kątem 
zużycia energii zarówno przy 
niewielkich, jak i dużych pracach 
osuszeniowych.

CICHA PRACA.  
Osuszacze adsorpcyjne pracują 
niezwykle cicho. Maszyny 
ES* mają wbudowany tryb 
pracy nocnej, kiedy generowany 
hałas jest jeszcze mniejszy. 
To ogromna zaleta, jeśli 
urządzenie pracuje w budynku 
mieszkalnym. MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA 

– nasze maszyny można bez 
problemu ustawiać jedną na 
drugiej. Kompaktowa budowa 
maszyn przekłada się na  
wydajność ich przemieszczania 
oraz łatwość transportu,  
ponieważ bez trudu można 
umieścić wiele maszyn na  
jednej palecie i przewieźć jednym 
samochodem serwisowym. 

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ. 
Maszyny ES* mają wbudowane 
różne tryby pracy, a jeden z  
nich umożliwia wykorzystanie 
maksymalnej wydajności 
urządzenia. 

DZIĘKI SYSTEMOWI  
SUPERVISION® można  
monitorować proces osusza-
nia przez komputer, telefon 
komórkowy lub tablet.  
Każdy moduł SuperVision® 
może monitorować aż osiem 
maszyn ES, umożliwiając  
łatwą i szybką zdalną  
kontrolę nad urządzeniem.*

*Dotyczy modeli A2 ES, A4 ES i A4 
ESX, które należą do serii ES.
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MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA 
PRZEWODU wokół uchwytu 
i przymocowania magnesem 
na blaszce.

STEROWANIE CYFROWE 
LUB ANALOGOWE.  
Wybierz rodzaj maszyny,  
który najlepiej odpowiada 
Twoim potrzebom. 

KONSTRUKCJA osuszacza 
adsorpcyjnego zakłada 
elastyczną dystrybucję 
suchego powietrza.

OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI 
z gumy PUR, które nie ocierają  
się o odzież ani nogi.

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. 
Nasze maszyny są niewielkie, dzięki 
czemu łatwiej nimi manewrować, 
a ponadto mniej obciążają kręgosłup.

NÓŻKI MASZYN są wykonane 
z gumy PUR, aby wyeliminować 
ryzyko uszkodzenia podłoża.

DODATKOWY OGRZEWACZ.  
Aby umożliwić stosowanie 
urządzenia w nieogrzewanych 
pomieszczeniach, model A4 ES X  
wyposażono w dodatkowy  
ogrzewacz.



Nazwa produktu A2 A2 ES A4 A4 ES A4 ESX

Energy Saving (model ES) – • – • •

Kompatybilny z Supervision® – • – • •

Silent mode (Tryb cichy) – • – • •

Sterowanie cyfrowe – • – • •

Dodatkowy ogrzewacz – – – – •

Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę 16/121) 17 25/171) 27 27

ΔX, g/kg – 5 – 5 5

Ilość suchego powietrza, m3/godz. 220/1701) 220 330/2101) 350 350

Rozdział suchego powietrza, mm 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 

Mokre powietrze, mm 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80 1 x ø80

Poziom hałasu (3m), dB (A) 50–553) 44–543) 50-553) 44–543) 44–543)

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa, W 1250 1200 1550 1500 1500

Moc znamionowa z uwzględnieniem  
dodatkowego ogrzewacza, W  – – - – 2000

Moc rzeczywista przy 20°C / 60% RH, W  1 200/9001) 1 1502) 1 500/1 0001) 15002) 15002)

Masa, kg 16 16 18 18 18

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 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

Numer artykułu 1003676 1002281 1003677 1002760 1002186

DANE TECHNICZNE – OSUSZACZE ADSORPCYJNE
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1) Duża/mała prędkość 
2) Tryb pracy Max Mode (Tryb maks.) 
3) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.

W asortymencie Corroventa znajdują się osuszacze adsorpcyjne, osuszacze kondensacyjne, pompy i separatory  
wody w wersji analogowej i cyfrowej. Wszystkie produkty wytwarzamy w naszej fabryce w Bankeryd w Szwecji 
– charakteryzują się doskonałymi parametrami i najwyższą wydajnością.

  Urządzenia cyfrowe należą do serii ES, którą wyróżnia zoptymalizowane zużycie energii bez względu na rodzaj  
wykonywanej pracy. Poza tym modelami z serii ES można zdalnie sterować za pośrednictwem systemu SuperVision® 
i tym samym oszczędzić czas, pieniądze oraz jeszcze więcej energii.

Więcej na  temat naszej  bogatej oferty  na stronie  corroventa.pl
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SERWIS W CAŁEJ EUROPIE
Produkty firmy Corroventa mają decydujące  
znaczenie dla konsekwencji na przykład powodzi  
– wówczas gra toczy się o wysoką stawkę. 

Zarówno partnerzy biznesowi, jak i właściciele nieruchomości  
muszą móc zaufać, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że  
w razie problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą. 

Wszystkie biura Corroventa w Europie zatrudniają  
wykwalifikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę  
naszych urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na  
wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez  
całą dobę, a urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.

Biuro główne Biura sprzedażySpółki zależne

DANE TECHNICZNE – OSUSZACZ ADSORPCYJNY L4  
ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM POWIETRZEM

Nazwa produktu  L4 HP L4 HPW L4 ES HP L4 ES HPW

Energy Saving (model ES)  – – • •

Kompatybilny z systemem SupervisionTM  – – • •

Sterowanie cyfrowe  – – • •

Przepływ powietrza, m3/h  480 480 480 480

Przepływ suchego powietrza, m3/h  380 380 380 380

Rozdział suchego powietrza  2x Ø50 + 2x Ø100 2x Ø50 + 2x Ø100 2x Ø50 + 2x Ø100 2x Ø50 + 2x Ø100

Skropliny, l/doba (20°C, 60% RF)  12 12 12 12

Moc przyłączeniowa, W  1 300 1 300 1 300 1 300

Zakres temperatury roboczej  0°C – 30°C 0°C – 30°C 0°C – 30°C 0°C – 30°C

Masa, kg  23,5 30 23,5 30

Koła  – ø200 – ø200

Wymiary, wys. x szer. x dł. mm  495x295x550 495x440x620 495x295x550 495x440x620

Numer artykułu  1004190 1004179 1004188 1004161

www.corroventa.pl
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MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z ekspertem.  

Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny. 

Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do 
usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy 
liderem w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są 
kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku 
powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia 
w całej Europie. Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku miejscach w Europie. Cała 
produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd, w szwedzkiej Smalandii.    

www.corroventa.pl

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O  
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź 

Tel: +48 504 407 090  • www.corroventa.pl

Współpraca z firmą Corroventa  
zapewnia elastyczne możliwości.  
Nasze cztery różne modele biznesowe  
są przygotowane w sposób  
gwarantujący możliwie najlepsze  
rozwiązanie dla naszych partnerów. 

  Zakup sprzętu w pakiecie z  
gwarancją, umową serwisową i  
usługą pomocy technicznej.

  Wynajem na ograniczony czas,  
na przykład aby zwiększyć swój  
park maszynowy w okresie  
największego obciążenia pracą.

  Park maszyn. Ty przechowujesz  
maszyny przez dłuższy czas, dzięki 
czemu współpraca pomiędzy  
stronami przebiega sprawniej.  
Ponadto maleje liczba transportów.

  Leasing.

CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ WEDŁUG SWOICH POTRZEB

ZAKUP WYNAJEM PARK MASZYN LEASING


