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KRACHTIGE  
EN STILLE  
TURBINES EN  
WATERAFSCHEIDERS
IDEALE APPARATEN 
VOOR HET DROGEN 
VAN GELAAGDE  
CONSTRUCTIES
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EEN OVERSTROMING OF WATERSCHADE kan een 
groot probleem zijn, maar hoeft niet per se een ramp te 
betekenen. Corroventa heeft de kennis en de apparatuur in 
huis om verschillende gebouwen en constructies 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 vele panden 
getroffen zijn.
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DROGEN MET GEFORCEERDE  
LUCHT EN VACUÜMDROGEN VAN  
GELAAGDE CONSTRUCTIES

ES – DIGITALE & FLEXIBELE BESTURING
ES is de meest intelligente, flexibele, 
compacte en energiezuinige productlijn 
van de markt. Onze turbines en water
afscheiders in de ESserie hebben een 
slim digitaal besturingssysteem.  
Ze beschikken over een groot aantal 
ingebouwde bedrijfs en regelstan
den waaronder: 
• Max Mode, zo snel mogelijk drogen 

ongeacht energieverbruik.
• Eco Mode, zo energiezuinig  

mogelijk drogen.
• ΔX, voor het produceren van  

zo droog mogelijke lucht.

Hiermee wordt het droogvermogen 
geoptimaliseerd voor de specifieke 
taak, terwijl het apparaat minder 
energie verbruikt en stiller zijn  
werk doet. 

De apparaten kunnen communi
ceren met andere ESapparaten voor 
optimale prestaties en samenwer
king. Bovendien kunnen ze worden 
aangesloten op SuperVision®, ons 
systeem voor het aansturen en 
controleren van het droogproces 
via de computer, tablet of mobiele 
telefoon. Samen vormen ze een 
compleet uniek systeem om geld,  
tijd en energie te besparen.

Bij waterschade in een vroeg stadium is drogen met geforceerde lucht of vacuümdrogen de ideale 
oplossing. Uitgangspunt voor de techniek van het vacuümdrogen is dat een droger de lucht in de 
ruimte droogt, terwijl tegelijkertijd een turbine zorgt voor een hoge onderdruk in de constructie.  
Bij drogen met geforceerde lucht wordt de gedroogde lucht in een turbine geleid, waar de temperatuur en  
de druk van de lucht worden opgevoerd. De droge en zeer warme lucht wordt vervolgens in de bouw  
 constructie geperst via een slangensysteem dat is aangesloten op voorgeboorde gaten in de constructie.

DROGEN MET GEFORCEERDE LUCHTVACUÜMDROGEN

Droger en turbine drogen met geforceerde lucht een gelaagde  
vloer en een wand met frameconstructie tegelijkertijd.

Een turbine die een vloerconstructie droogt met vacuüm-
techniek bestaande uit waterafscheider en combifilter.
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KWALITEIT, DESIGN EN  
FUNCTIONALITEIT VOOR  
PROFESSIONEEL DROGEN  
VAN BEWOONDE RUIMTES.

De turbines en waterafscheiders van Corroventa met het nieuwe ESdesign zijn compact, 
stapelbaar en ergonomisch verantwoord. Bij aansluiting hiervan ontstaan unieke 
mogelijkheden voor geavanceerde aansturing in combinatie met een goede gebruiks
vriendelijkheid. Onze turbines zijn ontwikkeld voor het drogen van gelaagde constructies, 
en dan speciaal in bewoonde ruimtes waar een laag geluidsniveau vereist is. Ze zijn 
gemaakt voor een luchthoeveelheid tot maximaal 300 m3/u. De waterafscheiders  
hebben meerdere filterkeuzes voor verschillende behoeften en omstandigheden. 
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ES - EEN ENERGIEZUINIGE  
PRODUCTSERIE. Dankzij het 
slimme regelsysteem met 
ingebouwde bedrijfsstanden 
en energi ezuinige onderdelen 
verbruiken de ES-apparaten 
minder energie dan traditionele 
apparaten.  
Ze zijn qua energieverbruik  
geoptimaliseerd voor kleine  
én grote klussen.

STILLE WERKING.  
De apparaten zijn extreem stil 
in bedrijf en de ES-modellen 
beschikken zelfs over een 
"silent mode" die 's nachts kan 
worden ingesteld. Dat is een 
enorm voordeel bij gebruik van 
de apparaten in bijvoorbeeld 
woonomgevingen. STAPELBAAR – de apparaten 

zijn zo ontworpen dat ze stabiel 
op elkaar kunnen worden 
gestapeld. Het compacte 
design zorgt daarnaast voor 
een effectieve logistiek en een 
eenvoudig transport omdat 
er een heleboel apparaten op 
een pallet of in een serviceauto 
passen. 

DE POTEN VAN DE  
PRODUCTEN zijn gemaakt 
van PUR-materiaal om 
sleepsporen op de vloer te 
voorkomen.

COMMUNICEREN MET 
ELKAAR. De ES-apparaten 
beschikken over een intelligent 
ingebouwd regelsysteem gericht 
op optimale prestaties en  
samenwerking tussen turbines, 
drogers en waterafscheiders.

MET SUPERVISION® wordt 
het droogproces aangestuurd 
en gecontroleerd via de 
computer, tablet of mobiele 
telefoon. Iedere SuperVision®–
module kan maximaal acht 
ES-apparaten controleren 
en het droogproces wordt op 
afstand snel en eenvoudig 
aangestuurd.

Op de grote afbeelding 
ziet u turbine T2 ES.
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WIKKEL HET SNOER rond 
het handvat en zet het met 
de magneet vast tegen de 
plaat.

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

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

BEREKENDE HOEVEELHEID 
WATER. Volume van het uit 
de constructie gehaalde water 
eenvoudig af te lezen.
(Betreft waterafscheider WS4 
ES in combinatie met ES-turbine 
met digitale regeling.)

3-TRAPS FILTERTECHNIEK 
die zorgt voor schone uitlaat-
lucht, waardoor de turbine 
langer meegaat. Makkelijk 
bereikbaar en eenvoudig te 
vervangen filter.
(Betreft waterafscheider  
WS4 ES.)

EENVOUDIG ONDERHOUD  
– met twee draaiaansluitingen 
op de bovenkant opent u het 
apparaat voor service of voor 
het vervangen van filters. 
Door bevestiging aan het 
deksel komt ook de pomp 
omhoog bij demontage en is 
die daardoor makkelijk te 
reinigen. Al het vuil kan met 
een waterslang eenvoudig 
worden weggespoeld uit de teil.

CORROFILTER INLINE H13 
Grove zeef, cycloonfilter en HEPA H13-fijnfilter in één eenheid.  
Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes en verwijdert verontreinigingen 
uit de vochtige uitlaatlucht die bij vacuümdrogen aan de omgeving 
wordt afgegeven. Hoog filtratierendement met HEPA H13-fijnfilter. 

(Corrofilter Inline is beschikbaar in twee modellen met verschillende 
soorten HEPA-filters)

(Betreft waterafscheider WS4 ES.)
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TECHNISCHE GEGEVENS – TURBINES EN WATERAFSCHEIDERS

COMBINEREN BIEDT 
UNIEKE MOGELIJKHEDEN.

Waterafscheider WS4 ES 
heeft een capaciteit van 
25 liter per minuut. Hij kan 
samenwerken met alle  
turbines, maar de combinatie 
met onze ESturbines zorgt 
voor een unieke functionaliteit. 

De WS4 ES heeft een veilig design 
waardoor er geen water in de 
aangesloten turbine kan komen. 
De waterafscheider zorgt met een 
3traps filtertechniek voor een scho
ne uitlaatlucht, waardoor de turbine 
langer meegaat.

TURBINE FUNCTIONEERT UITSTE-
KEND, OOK ALS DE BELASTING 
ECHT UITZONDERLIJK ZWAAR IS
De luchtverplaatsing en druk van de 
turbine kunnen worden aangepast 
aan de omvang en behoefte voor 
het droogproces. Als de temperatuur 
stijgt, zal de regeling het vermogen 
verlagen. Dit gebeurt om ervoor 
te zorgen dat het apparaat ook bij 
een uitzonderlijk zware belasting 
blijft doorwerken en niet  zoals de 
meeste vergelijkbare apparaten op 
de markt  stopt en handmatig moet 
worden gereset.

FIJNFILTER INLINE – 
makkelijk bereikbaar 

en eenvoudig te 
vervangen.

Op de afbeelding ziet u 
waterafscheider WS4 ES.

EENVOUDIG ONDERHOUD  
– met twee draaiaan-
sluitingen opent u het 
apparaat voor service of 
voor het vervangen van 
filters.

Productnaam T2 T2 ES T4 ES WS4  ES

Product Turbine Turbine Turbine Waterafscheider

Energy Saving (ESmodel)  • • •

Compatibel met SuperVision®  • • •

Silent mode  • • •

Digitale besturing  • • •

Hoeveelheid lucht, m3/u Tot 180 Tot 180 Tot 300 –

Druk, mbar Tot 260 Tot 260 Tot 260 –

Max. pomphoogte, m  – – 3,5

Capaciteit, l/min  – – 25

Geluidsniveau bij max. vermogen, dB (A) 48 48 48 –

Aansluitvermogen, W 1.100 1.100 1.800 700

Aansluiting 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Gewicht, kg 13 14 17,5 20

Afmetingen (L x B x H), mm 370 x 295 x 430 370 x 295 x 430 430 x 295 x 430 446 x 293 x 487

Artikelnummer 1003669 1002535 1001846 1001653
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SERVICE IN HEEL EUROPA

EEN ASSORTIMENT INCLUSIEF 
KENNIS  SEMINARS EN  
TRAININGEN
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 product

ontwikkeling is belangrijk voor ons 
vermogen om u écht effectieve en 
gebruiksvriendelijke producten te 
kunnen bieden. 

Op de lange termijn verdienen  
we daar allebei aan, wij en u.

VOORBEELDEN VAN SEMINARS
  Drogen van waterschade in  

verschillende huizenconstructies  
en bouwmaterialen.

  Drogen van vochtschade en 
installatie van ontvochtigers in 
kruipruimtes.

  Radonmeting en sanering van hoge 
radongehalten vanuit de ondergrond 
en hoogovencement.

  Ontvochtigen van zolders met  
vraaggestuurde ventilatie.

Tijdens onze seminars worden de verschillende 
droogtechnieken in de praktijk getest. In onze eigen 
bouwlaboratoria worden theorie en praktijk afgewis-
seld 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 over-
stroming; er staat dan veel 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
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Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwaliteit 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 de grootste verhuurvloot van Europa. Alle productie vindt plaats in de 
fabriek in Bankeryd, Zweden.    

www.corroventa.nl

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH   
Siemensring 86, 47877 WillichMünchheide, Deutschland 

Tel. +31 61 445 49 65  •  +49 (0)215488 40 90 
 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. 

Een partnership met Corroventa bete-
kent een flexibele samenwerking. Onze 
vier businessmodellen zijn zo opgezet 
dat onze samenwerkingspartners een zo 
goed mogelijke oplossing krijgen. 

  Uitrusting kopen met aangepaste 
garanties, service- en supportover-
eenkomsten.

  Korte tijd huren om bijv. bij een  
piekbelasting extra apparaten te  
kunnen inzetten.

  Apparatenpool. U hebt de apparaten 
langere tijd in huis, wat de samen-
werking tussen beide partijen vereen-
voudigt. Bovendien wordt het aantal 
transporten teruggebracht.

  Leasen.

VIER BUSINESSMODELLEN – KIES ER EEN OP BASIS VAN UW BEHOEFTEN

KOPEN HUREN APPARATENPOOL LEASEN


