
A50 TD2
ADSORPTIEDROGE

IDEAAL VOOR GROTE & VEELEISENDE  
DROOGKLUSSEN EN VOOR DROGEN  
TIJDENS BOUWPROJECTEN
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HOOGEFFICIËNTE MOBIELE  
ADSORPTIEDROGER VOOR HET  
GROTE EN ZWARE WERK

Hoogefficiënte mobiele  
adsorptiedroger voor het gro-
te en zware werk. De A50 TD2 
is bijzonder geschikt voor het 
ontvochtigen van grotere nie-
uwbouw- en renovatie- 
projecten of noodtoepassingen 
bij brand of overstroming.

DROGEN TIJDENS BOUW- 
PROJECTEN
Met de juiste kennis en de juiste 
procedures wordt het drogen een 
eenvoudig en vanzelfsprekend 
onderdeel van het bouwproces. Het 
resultaat: een snelle bouw met een 
goede kwaliteit.

De A50 TD2 heeft een droge-luchtver-
plaatsing tot 4300 m3/u en is voor-
zien van een extra verwarming. Het 
apparaat is bijzonder gebruiksvrien-
delijk en heeft alles in huis wat nodig 
is voor het grote werk. Het apparaat 
kan zowel binnen als buiten worden 
geplaatst.

ENKELE VOORDELEN VAN DE A50 TD2
  Ideaal voor grote en veeleisende

   droogklussen en voor drogen
   tijdens bouwprojecten.
  Kan met een truck of kraan

    worden geheven.
  Eenvoudig starten, bedienen en 

controleren. Aansturing en beheer 
via touchpanel

Hoe sneller er wordt begonnen met 
drogen, des te groter de kans dat de om-
vang van de schade tot een minimum 
wordt beperkt en de droogtijd wordt 
verkort. Hoge kosten kunnen worden 
bespaard als het droogproces op een 
effectieve manier en snel wordt ingezet.

IDEAAL VOOR GROTE & VEELEISENDE 
DROOGKLUSSEN

  Dankzij een gepatenteerde techniek 
wint de A50 TD2 85% van de warmte 
terug. Het apparaat kan zowel binnen 
als buiten worden geplaatst.

  Dankzij een gepatenteerde tech-
niek wint de A50 TD2 85% van de 
warmte terug.

  Hoge capaciteit – tot 450 l/dag
  Voor het transporteren van het

    apparaat hebt u een B+E- 
rijbewijs nodig



HOGE CAPACITEIT
Hoogefficiënte adsorptiedroger 
bij grotere schades en drogen 
tijdens bouwprojecten.  
Tot 450 l/etmaal.

ENERGIEZUINIG
Maximale energieterugwinning door middel 
van een gepatenteerde oplossing voor de 
warmtewisselaar en extra verwarming van 
12 kW voor de droge lucht. Een compact 
formaat en een gering gewicht om het en-
ergieverbruik in het logistiektraject tot een 
minimum te reduceren en de werkomgeving 
te verbeteren.

WATERSCHADE EN OVERSTROMINGEN
Een overstroming of waterschade hoeft 
niet altijd rampzalig te zijn. Corroventa 
heeft de kennis en de apparatuur in huis om 
verschillende bouwconstructies te drogen en 
daarbij elke waterschade zo snel en effectief 
mogelijk droog te krijgen.

Via apparatenpools en depots op diverse 
plaatsen in Europa kunnen wij de juiste 
apparaten snel op de juiste plaats afleveren, 
ook bij grote overstromingen waarbij veel 
panden getroffen zijn.



KORTERE BOUWPERIODE EN SNELLER VERHUIZEN DANKZIJ 
MODERNSTE APPARATUUR OP DE MARKT.

Door een effectieve en betrouw- 
bare ontvochtiging tijdens 
het bouwproces verlopen de 
bouwactiviteiten gegarandeerd 
zonder bouwvocht, waardoor 
later schade en grote proble-
men zouden kunnen ontstaan. 
Bovendien is de bouwperiode 
korter en kan het pand sneller 
worden betrokken.

Ontvochtigen tijdens de bouw is dus 
om meerdere redenen belangrijk, 
vooral ook financieel.

Bij grote gebouwen met veel vocht 
om weg te werken, is het in veel 
gevallen effectiever om één grote 
droger in te zetten in plaats van 
meerdere kleine drogers. De A50TD2 
van Corroventa is een grote droger 
die zeer geschikt is voor grotere 
nieuwbouwprojecten of ernstige 
waterschade.

Adsorptiedroger A50 TD2 is bijzonder 
geschikt voor grotere nieuwbouw- 
projecten of ernstige waterschade.
Het apparaat is bijzonder gebruiksvrien-
delijk en heeft alles in huis wat nodig is 
voor het grote werk.

DROGEN NA BRAND
Na een brand is het van het 
grootste belang dat er me-
teen wordt begonnen met een 
droogproces. 

De corrosieve rookafzettingen die 
vaak ontstaan bij een brand zijn, in 
combinatie met een hoge luchtvo-
chtigheid door het blussen, erg 
slecht voor alle soorten metalen 
oppervlakken en elektronica. In 
dergelijke gevallen moet de relatieve 
vochtigheid zo snel mogelijk omlaag 
worden gebracht. Het is dan zaak om 

in de te drogen ruimte te zorgen voor 
grote hoeveelheden warme en droge 
lucht gecombineerd met een grote 
luchtdoorvoer. 

Bij gevaar voor schade aan machi-
nes of andere gevoelige apparatuur 
kan het erg goed zijn om gebruik te 
maken van de afdichting met kunst-
stoffolie om de relatieve vochtigheid 
(RV%) sneller omlaag te krijgen.



KOGELKOPPELING
AL-KO-Veiligheidskoppeling – 
kogelkap met stabilisator. 
 
Optimale veiligheid en diefstal-
beveiliging.

STEUNPOTEN
Middenachter geplaatst ter 
stabilisering van de machine.  
Wordt omlaag gedraaid.

POMP DRAINAGE
Aansluiten van slang voor drai-
nagewater vanaf de pomp van 
de warmtewisselaar.

KLEP VOCHTIGE LUCHT
Stelt de hoeveelheid vochtige 
lucht automatisch bij volgens 
een bepaalde richtwaarde.

HEFRAIL
Kan met een truck worden 
geheven. Twee hefrails voor een 
vorkheftruck aan de beide lange 
zijden.

BEDIENINGSPANEEL 
De A50 TD2 wordt bediend via 
een 7 inch touchscreen. Start, 
bediening, toezicht, controle-
functies e.d. zijn computerge-
stuurd.

HYGROSTAATAANSLUITING
Bij drogen in een gevoelige 
omgeving kan er een hygrostaat 
worden aangesloten op de 
machine.

THERMOSTAATAANSLUITING
Om een extra verwarming te re-
gelen op de juiste temperatuur.

HEFOGEN
Kunnen met een kraan worden 
geheven. Vier hefogen aan de 
bovenkant van de machine.

APPARATUUR/ACCESSOIRES
 
Verlichte ruimte met:
• 2 elektrische kabels met connector 32 A.
• Slang voor afvoer van vochtige lucht.
• Slang voor droge lucht.
• Slang voor drainagewater.
• Slinger steunpoten.
• 2 remblokken wielen.
• Adapter elektrische aansluiting wagen.
• Filter.
• Brandblusser.
• Reservewiel.

CONNECTOR
3-fase voor ontvochtiger 
/verwarming.

32 A.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN, VERPLAATSEN EN TILLEN



DROOGPRINCIPE BUITEN DROOGPRINCIPE BINNEN

Aansluiting 3-fase Ontvochtigen 400 V 32 A

Aansluiting 3-fase Extra verwarming (indien nodig) 400 V 32 A

Aansluitvermogen 17,5 kW

Aansluitvermogen Extra verwarming (indien nodig) 12,0 kW

Maximale luchtstroom 4 300 m3/u

Capaciteit (20°C, 80% RH) 450 l/dag

Gewicht 1 090 kg

Afmetingen (L x B x H) 410 x 200 x 190 cm

Artikelnummer 05555

TECHNISCHE GEGEVENS

HOGE SERVICE LEVELS MET SNELLE  
EN EFFICIËNTE LEVERINGS  

MOGELIJKHEDEN

ERVAREN PERSONEEL VOOR  
JUISTE ADVIES VOOR BEHOEFTE  

VAN KLANT

HOGE KWALITATIEVE EN  
TOONBARE APPARATUUR  
CORRECT ONDERHOUDEN

VERHUUR CORROVENTA

DROOGPRINCIPE

Corroventa biedt u de mogelijkheid om de A50 TD2 te huren - voor korte en langere 
periodes. Bij ons vindt u wat u nodig hebt voor water- en vochtschade of voor een goede 
vochtbeheersing bij bouw- en renovatieprojecten. Van kleine, draagbare drogers tot grote, 
mobiele drogers. Voor huurders die regelmatig bij ons terugkomen, hebben wij ook alterna-
tieve huurcontracten, waarbij we samen tot een goede en passende regeling komen.

Huur rechtstreeks op corroventa.nl/verhuur



EEN ASSORTIMENT INCLUSIEF
KENNIS - SEMINARS & TRAININGEN

SERVICE IN HEEL EUROPA

TIJDENS ONZE SEMINARS worden de verschillende 
droogtechnieken in de praktijk getest. In onze 
eigen bouwlaboratoria worden theorie en praktijk 
afgewisseld en wordt een waterschade in  
verschillende constructies gedroogd en  
beoordeeld aan de hand van metingen.

De producten van Corroventa zijn van doorslaggevend
belang voor de gevolgen van bijvoorbeeld een overst-
roming; er staat dan véél op het spel.

Samenwerkingspartners en onroerendgoedeigenaren moeten
erop kunnen vertrouwen dat onze producten hun werk doen
en dat onze serviceorganisatie al even betrouwbaar is.
Alle Europese kantoren van Corroventa beschikken over
deskundig personeel om een snelle service aan onze apparaten
mogelijk te maken. De uitgangspositie is heel eenvoudig: wij staan
altijd klaar. Onze technische support is 24 uur per dag beschikbaar
en tijdens het verhelpen van storingen zijn er natuurlijk
leenapparaten beschikbaar.

Hoofdkantoor VerkoopkantorenDochterbedrijven

De juiste kennis zorgt voor
een beter resultaat met
minder middelen en nog
sneller ook. Zo eenvoudig
is het.

Wij delen onze kennis graag met
onze samenwerkingspartners via
support en advisering door experts.
Er staan bij ons in de loop van het jaar
verschillende seminars en trainingen
gepland, maar we leveren ook graag
een maatwerktraining op basis van
uw specifieke behoeften.
Tegelijkertijd horen we graag over
uw ervaringen en de problemen waar
u in de praktijk mee te maken hebt
gehad.

Een realistische productontwikkeling
is belangrijk voor ons vermogen om
u écht effectieve en gebruiksvriendeli-
jke producten te kunnen bieden.
Op de lange termijn verdienen we
daar allebei aan, wij en u. 

ONZE SEMINARS

  Drogen van waterschade in
    verschillende bouwconstructies
    en bouwmaterialen.
  Drogen van vochtschade en

     installatie van ontvochtigers in
     kruipruimtes.
  Radonmeting en sanering van

     hogeradongehalten vanuit de
     ondergrond en hoogovencement
  Ontvochtigen van zolders met

     vraaggestuurde ventilatie.



CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH   
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Duitsland 

Telefon +49 (0)2154-88 40 90 • www.corroventa.nl

Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwali-
teit voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn een van de marktleiders en 
innovatieve specialisten in onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, 
ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen 
de klanten van Corroventa teruggrijpen op een van de grootste verhuur parken in 
Europa. Alle productie vindt plaats in de fabriek in Bankeryd, Zweden.   

www.corroventa.nl

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?
Kijk op www.corroventa.nl of bel +49 (0)2154 88409 33 en praat met een expert.

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis voor de meest effectieve oplossing voor uw problemen.

Kijk op
corroventa.nl


