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”“Bedwantsen en ongedierte zijn wereldwijd 
een groeiend probleem. Hoe meer we 
reizen, hoe grotere de kans op verspreiding. 
Het professionele bestrijdingssysteem van 
Corroventa is discreet uitgevoerd voor opti-
male discretie ten aanzien van hotelgasten 
of buren. Voor een snelle, eenvoudige 
bestrijding zonder chemicaliën.”
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BETROUWBAAR EN  
EFFECTIEF WARMTESYSTEEM  
VOOR PROFESSIONELE  
ONGEDIERTEBESTRIJDING.

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
EN DISCREET
Het systeem wordt compleet geleverd 
met een H4 ES warmte-apparaat, 
afstandsbediening via SuperVision®, 
sensoren en een isolatietent met 
isolatievloer en tentframe. 

Het systeem heeft weinig onder-
delen en is daarom gemakkelijk te  
installeren en te hanteren. De iso-
latietent en opbergtas zijn discreet 
uitgevoerd voor optimale discretie ten 
aanzien van hotelgasten of buren.  

Het warmte-apparaat H4 ES heeft 
een duidelijk display en een gebruiks-
vriendelijke interface. De gewenste 
temperatuur en verwerkingstijd zijn 
gemakkelijk in te stellen bij de instal-
latie. SuperVision® meldt vervolgens 

via e-mail dat de juiste temperatuur 
of tijd bereikt is.

SNELLE BESTRIJDING  
ZONDER CHEMICALIËN
Ongediertebestrijding met warmte 
is een effectieve methode zonder 
gebruik van chemicaliën die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. 

Dankzij de krachtige warmte- 
unit met boostfunctie en de sterk 
isolerende tent wordt de gewenste 
temperatuur snel bereikt. Het warm-
te-apparaat is bovendien uitgerust 
met een afkoelfunctie waardoor de 
temperatuur na de bestrijding  
geleidelijk aan daalt, wat beter  
voor de meubels is.

Bedwantsen en ongedierte zijn wereldwijd een groeiend probleem. Hoe meer we reizen, 
hoe groter de kans op verspreiding van deze insecten. Er zijn verschillende systemen voor 
de bestrijding van ongedierte op de markt, maar het professionele warmtesysteem van 
Corroventa werkt snel en eenvoudig zonder gebruik te maken van chemicaliën. 

ES – WERELDWIJD TOONAANGEVENDE PRODUCTSERIE MET UNIEKE VOORDELEN.
ES is onze meest intelligente, flexibele, compacte en energiezuinige productlijn. En bovendien ook nog eens 
krachtiger dan alle eerdere productseries. ES staat voor Energy Saving; bij de hele productontwikkeling heeft  
energiezuinigheid dan ook voorop gestaan. En dan niet alleen tijdens bedrijf, maar in alle fasen en zeker ook  
bij de logistiek en de interactie met de gebruiker.

  Als lid van de ES-serie is de H4 ES uitgerust met ingebouwde bedrijfsstanden en kan deze op afstand  
bestuurd worden met SuperVision®.

ISOLATIETENT. De tent biedt ruim plaats aan alle 
meubels uit een hotelkamer en is snel op te zetten 
in het getroffen gebouw. Dankzij de uitstekende 
isolatie kan de bestrijding snel plaatsvinden en wordt 
de kans op verspreiding naar andere kamers tot een 
minimum beperkt.
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ES - EEN ENERGIEZUINIGE PRODUCTSERIE
Dankzij het slimme regelsysteem met inge-
bouwde bedrijfsstanden en energiezuinige 
onderdelen verbruiken de ES-apparaten 
minder energie dan traditionele apparaten. 
Ze zijn qua energieverbruik geoptimaliseerd 
voor kleine én grote klussen.

UNIEKE VOORDELEN 
VOOR EEN OPTIMAAL 
RESULTAAT

LAAG GELUIDSNIVEAU.
De H4 ES werkt stil. Dat is een 
enorm voordeel bij gebruik van 
de apparaten in bijvoorbeeld 
een hotel.

WIKKEL HET SNOER ROND HET HANDVAT 
en zet het met de magneet vast tegen de 
plaat zodat het niet in de weg zit bij het 
dragen van het apparaat. 

GREEPVRIENDELIJK HANDVAT. De apparaten hebben 
een smal design, zodat het apparaat dichter bij het 
lichaam komt en de rug minimaal belast.

BRANDVEILIG. Het apparaat is 
voorzien van een PTC-verwarmer 
die nooit warmer wordt dan 
240°C en loopt daardoor niet de 
kans om bijvoorbeeld stof tot 
ontsteking te brengen.

LAAG GEWICHT. Het apparaat 
heeft een laag gewicht en kan 
samen met de tent en het  
tentframe gedragen worden.

VERWARMING MET DUBBELE 
BOOSTFUNCTIE. De krachtige 
ventilator en dubbele verwarmer 
die op verschillende stoombron-
nen worden aangesloten, voeren 
de warmte sneller aan en verkor-
ten daarnaast de verwerkingstijd. 

RONDE EN ZACHTE HOEKEN van 
PUR-materiaal die bij het dragen 
niet langs uw benen schuren.

DE POTEN VAN DE PRODUCTEN 
zijn gemaakt van PUR-materiaal 
om sleepsporen op de vloer te 
voorkomen.
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ZONDER CHEMICALIËN
Het warmtesysteem 
maakt bij de bestrijding 
geen gebruik van chemi-
caliën en is daarmee de 
optimale oplossing voor 
zowel de gezondheid als 
het milieu.

AFKOELING
Na het bestrijdingsproces blijft 
de ventilator nog een uur langer 
draaien voor een gelijkmatigere 
temperatuurdaling. Zo worden 
kwetsbare meubels beschermd 
tegen een te snel wisselend 
temperatuurverschil.

SNELLE, EFFECTIEVE  
METHODE ZONDER  
CHEMICALIËN VOOR  
DE BESTRIJDING  
VAN ONGEDIERTE.

Onze methode voor de bestrijding van ongedierte met behulp van 
warmte is niet alleen betrouwbaar en effectief uit oogpunt van 
het gewenste resultaat. Het complete systeem is ook zodanig 
ontworpen dat het energieverbruik tot een minimum wordt 
beperkt. Bovendien is het systeem gebruiksvriendelijk dankzij de 
automatische instellingen en afstandsbediening.

INGEBOUWDE BEDRIJFSSTANDEN
Via het gebruiksvriendelijke display 
op het apparaat worden de gewenste 
temperatuur (49–56°C) en de  
verwerkingstijd (0–24 uur) ingesteld.  
Als zowel de gekozen temperatuur als 
de verwerkingstijd is bereikt, wordt 
het bestrijdingsproces automatisch of 
handmatig beëindigd.

BEDIENING OP AFSTAND
Met SuperVision® wordt het bestrij-
dingsproces op afstand aangestuurd, 
gecontroleerd en gemeten via de  
computer, mobiele telefoon of tablet. 
Dat betekent dat er veel meer  
opdrachten tegelijkertijd kunnen  
worden uitgevoerd en professionals 
een heleboel reistijd besparen doordat 
ze het proces niet ter plaatse hoeven 
te controleren. SuperVision® geeft 
totale controle over het bestrijdings-
proces. 

TEMPERATUURSENSOREN
De vier meegeleverde sensoren 
worden in zo dik mogelijk materiaal 
in de tent geplaatst. Op het display 
van het apparaat wordt de status 
getoond van de sensor met de laagste 
temperatuur. Als alle vier sensoren de 
vooraf ingestelde temperatuur hebben 
bereikt, begint de verwerkingstijd 
(0–24 uur) en vervolgens is de  
bestrijding klaar. 
 
GEPRODUCEERD IN ZWEDEN
Om een optimale kwaliteit te kunnen 
garanderen, worden onze apparaten  
in de fabriek in Bankeryd, Zweden  
ontwikkeld en geproduceerd.  
Hier worden de apparaten in iedere 
stap van het productieproces 
gecontroleerd, zodat de kwaliteit is 
gegarandeerd. Dit zorgt voor het hoge 
kwaliteitsniveau dat zo kenmerkend is 
voor de producten van Corroventa.

DUIDELIJK BEDIENINGSPANEEL voor 
instelling van de gewenste temperatuur 
(49–56°C) en verwerkingstijd (0–24 uur). 

SNEL BESTRIJDINGSPROCES 
Met de H4 ES kan ongediertebestrijding  
effectiever en sneller worden uitgevoerd  
vergeleken met andere bestrijdingssystemen.  
De sterk isolerende tent zorgt ervoor dat de  
doeltemperatuur sneller en energiezuiniger wordt bereikt.  
De bestrijding van ongedierte gaat sneller met verwarmings-
systemen dan met traditionele koelsystemen. 
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UITSTEKEND  
GEÏSOLEERDE EN EENVOUDIG TE  
HANTEREN TENT ZORGT VOOR EEN 
SNEL EN ENERGIEZUINIG PROCES. 

De tent biedt ruim plaats aan 
alle meubels uit een hotelka-
mer en is snel op te zetten in 
het getroffen gebouw. Dankzij 
de uitstekende isolatie kan de 
bestrijding snel plaatsvinden 
en wordt de kans op versprei-
ding naar andere kamers tot 
een minimum beperkt.

UITKLAPBAAR FRAME
Het tentframe, dat uiterst stabiel en 
eenvoudig te monteren is, kan eenvou-
dig worden ingesteld op twee hoogtes 
en is daarmee geschikt voor verschillende 
plafondhoogtes. Het frame is zeer  
handzaam en weegt slechts 12 kg. 

ISOLATIETENT EN OPBERGTAS
De tent is gemaakt van kwalitatief 
hoogwaardig isolatiemateriaal. Dit zorgt 
ervoor dat het bestrijdingsproces snel, 

voordelig en energiezuinig verloopt.  
Voor een lange levensduur is de  
onderzijde van de tent voorzien van 
extra duurzaam materiaal. 

De tent weegt slechts 17 kg en is  
verpakt in een discrete opbergtas die 
zowel als rugzak als met de hand te 
dragen is. 

STABIEL TENTFRAME.  
Het tentframe is uiterst stabiel 
en kan snel en eenvoudig door 
één persoon worden opgezet. 

DE AFMETINGEN VAN  
DE TENT zijn 2400 x 2400  
x 2200 mm en de volledige ruimte 
kan worden gevuld met spullen.

MARKERINGEN. Voor een opti-
male luchtcirculatie plaatst u 
meubels en andere voorwerpen 
tussen de rode markeringen.

JUISTE TEMPERATUUR.  
Dankzij het uitstekende 
isolatiemateriaal bereikt 
de lucht snel de juiste 
temperatuur.
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VEILIGE HANTERING VAN  
PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
Het systeem wordt in het getroffen gebouw 
geplaatst en meubels en andere spullen 
worden vervolgens naar de tent verplaatst. 
Persoonlijke eigendommen en waardevolle 
spullen worden dus niet in de ruimte  
achtergelaten. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN DISCREET 
De isolatietent en opbergtas zijn discreet 
uitgevoerd voor optimale discretie ten aan-
zien van hotelgasten of buren. Het systeem 
bestaat uit weinig onderdelen en kan door 
één persoon worden geïnstalleerd. 

GEEN RISICO OP VERSPREIDING  
NAAR ANDERE RUIMTES 
Dankzij de isolatietent vindt de bestrijding 
in een afgesloten ruimte plaats, van waaruit 
het ongedierte zich niet naar andere delen 
van het gebouw kan verplaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS H4 ES

Proceslucht 950 m3/u

Aansluitvermogen primaire verwarmer 2100 W

Aansluitvermogen secundaire verwarmer 2200 W

Geluidsniveau (3 m) 55 dB(A)* 

Aansluiting 4300 W

Gewicht 22 kg

Afmetingen (L x B x H)  497 x 320 x 533 mm

*Afhankelijk van de installatie.

INHOUD SYSTEEM

Isolatietent

Gewicht incl. opbergtas  17 kg

Afmetingen (L x B x H) 2400 x 2400 x 2200 mm

Uitklapbaar frame

Gewicht 12 kg

Afmetingen (L x B x H) 2500 x 2500 x 2200 mm

H4 ES

Vloerisolatie

Temperatuursensoren, 4 st

SuperVision®

Artikelnummer 1003543

Trek het frame uit en rol vervolgens 
de vloerisolatie uit op de grond.

Stel het frame op volledige 
hoogte in.

Vouw het tentdoek uit en bevestig 
dit aan de vier bovenste hoeken van 
het frame.

Bevestig ten slotte het klittenband 
van het tentdoek rond de palen van 
het frame.

TEMPERATUURSENSOREN. 
De vier sensoren worden in 
zo dik mogelijk materiaal in 
de tent geplaatst.

TWEE HOOGTES. Het frame is 
instelbaar op twee verschillende 
niveaus (2000/2200 mm) voor 
verschillende plafondhoogtes.

DE RITS in de tentopening is goed 
afgedicht en van hoogwaardige 
kwaliteit.

GEEN LEKKAGE. De aansluitingen 
in het tentdoek zitten strak 
om de aansluitpunten van de 
apparaten.

VLOERISOLATIE. Voor een lange 
levensduur is de onderzijde van de 
tent voorzien van extra duurzaam 
materiaal.
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Corroventa ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt producten van de hoogste 
kwaliteit voor waterschade, vocht, geuren en radon. Als marktleider zijn we gespecialiseerd 
in innovaties binnen onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, ergonomisch en 
energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen de klanten van Corroventa 
teruggrijpen op de grootste verhuurvloot van Europa. Op diverse locaties in Europa 
hebben wij verkoopkantoren en depots. Alle productie vindt plaats in Bankeryd, Zweden.    

www.corroventa.nl

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG? 
Ga naar www.corroventa.nl of bel +31 61 445 49 65 en praat met een expert.  

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis uw problemen zo effectief mogelijk op te lossen. 

Bezoek ons 
vandaag nog op 

corroventa.nl

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

Tel. +31 61 445 49 65  •  +49 (0)2154-88 40 90 
 www.corroventa.nl


