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 WATERSCHADE

ADSORPTIE-
DROGERS
Onze adsorptiedrogers kennen een lange geschiedenis 
als toongevende producten binnen de branche als het 
gaat om droogresultaat, energiezuinigheid en kwaliteit.
Met de nieuwe ES-serie zetten wij ook op het gebied 
van intelligente besturing, gebruiksvriendelijkheid en 
flexibiliteit de nieuwe norm neer.
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Waterschade // adsorptIedrogers

ADSORPTIEDROGER A2 ES

Als lid van de ES-serie heeft de A2 ES een groot aantal ingebouwde bedrijfs- 
en regelstanden waarmee het droogvermogen kan worden geoptimaliseerd 
voor de specifieke taak terwijl het apparaat ook nog eens minder energie 
verbruikt dan traditionele adsorptiedrogers. 

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is compact en 
ergonomisch. Zo wordt het werk van professionals in de vochtbeheersing een 
stuk eenvoudiger gemaakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst.
Het apparaat is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als het bijvoorbeeld in 
woonomgevingen wordt ingezet.

Adsorptiedroger A2 ES kan samenwerken met alle andere ES-apparaten en 
is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®.

Adsorptiedroger A2 ES wordt digitaal aangestuurd en is  
ontwikkeld voor het kleine en middelgrote werk. De droger 
heeft een droge-luchtverplaatsing van 220 m3/u en biedt al bij 
60% RV en 20 °C een ontvochtigingscapaciteit van 17 l/dag.

Capaciteit 20°C, 60% RH Tot 17 l/dag

ΔX Tot 5 g/kg

Droge-luchtverplaatsing Tot 220 m3/u

Verdeling droge lucht 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Natte lucht 1 x ø80 mm

Geluidsniveau (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen  1 200 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 1 150 W 2)

Gewicht 16 kg

Afmetingen (L x B x H) 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002281

ERGONOMISCH DESIGN

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

TECHNISCHE GEGEVENS

De apparaten hebben een greepvriendelijk handvat en een 
smal design, zodat het apparaat dichter bij het lichaam 
komt en de rug minimaal belast. Door een laag gewicht 
zijn ze makkelijker te dragen op de trap terwijl de ronde 
en zachte hoeken van PUR-materiaal niet langs de benen 
schuren.

Meer over de ES-serie en SuperVision® 
leest u op de pagina’s 12-15.

Met SuperVision® wordt het droogproces op afstand aan-
gestuurd en gecontroleerd via computer, mobiele telefoon 
of tablet. Iedere SuperVision®-installatie kan een cel met 
maximaal 8 apparaten aansturen.

Filter (1002720)............................................................pag. 90

Slang Ø 51 mm ............................................................. pag. 87

Slang Ø 82 mm ............................................................ pag. 87

Slang Ø 102 mm .......................................................... pag. 87

SuperVision® ............................................................... pag. 78

A4 ES ............................................................................ pag. 23

A4 ES X......................................................................... pag. 24

K3 ES HP ......................................................................pag. 34

K5 ES HP PX ................................................................. pag. 35

T2 ES .............................................................................pag. 42

T4 ES ............................................................................pag. 43

WS4 ES ........................................................................pag. 50

AX3000 ........................................................................pag. 56

HP 2000XT .................................................................. pag. 571) Afhankelijk van gekozen modus en installatie.
2) Bedrijfsstand Max. modus     
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ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

Capaciteit 20°C, 60% RH Tot 27 l/dag

ΔX Tot 5 g/kg

Droge-luchtverplaatsing Tot 350 m3/u

Verdeling droge lucht 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Natte lucht 1 x ø80 mm

Geluidsniveau (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen  1 500 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 1 500 W 2)

Gewicht 18 kg

Afmetingen (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002760

ERGONOMISCH DESIGN

TECHNISCHE GEGEVENS

ADSORPTIEDROGER A4 ES

Als lid van de ES-serie heeft de A4 ES een groot aantal ingebouwde bedrijfs- 
en regelstanden waarmee het droogvermogen kan worden geoptimaliseerd 
voor de specifieke taak terwijl het apparaat ook nog eens minder energie 
verbruikt dan traditionele adsorptiedrogers. 

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is compact en 
ergonomisch. Zo wordt het werk van professionals in de vochtbeheersing een 
stuk eenvoudiger gemaakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst. 
Het apparaat is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als het bijvoorbeeld in 
woonomgevingen wordt ingezet.

Adsorptiedroger A4 ES kan samenwerken met alle andere ES-apparaten en 
is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®.

Adsorptiedroger A4 ES wordt digitaal aangestuurd en is  
ontwikkeld voor het kleine en grote werk. De droger heeft 
een droge-luchtverplaatsing van 350 m3/u en biedt al bij 
60% RV en 20 °C een ontvochtigingscapaciteit van 27 l/dag.

Meer over de ES-serie en SuperVision® 
leest u op de pagina’s 12-15.

De apparaten hebben een greepvriendelijk handvat en een 
smal design, zodat het apparaat dichter bij het lichaam 
komt en de rug minimaal belast. Door een laag gewicht 
zijn ze makkelijker te dragen op de trap terwijl de ronde 
en zachte hoeken van PUR-materiaal niet langs de benen 
schuren.

Met SuperVision® wordt het droogproces op afstand aan-
gestuurd en gecontroleerd via computer, mobiele telefoon 
of tablet. Iedere SuperVision®-installatie kan een cel met 
maximaal 8 apparaten aansturen.
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2) Bedrijfsstand Max. modus     
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ADSORPTIEDROGER A4 ES X

Als lid van de ES-serie heeft de A4 ES X een groot aantal ingebouwde bedrijfs- en 
regelstanden waarmee het droogvermogen kan worden geoptimaliseerd voor de 
specifieke taak terwijl het apparaat ook nog eens minder energie verbruikt dan 
traditionele adsorptiedrogers. 

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is compact en ergono-
misch. Zo wordt het werk van professionals in de vochtbeheersing een stuk een-
voudiger gemaakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst. Het apparaat 
is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als het bijvoorbeeld in woonomgevingen 
wordt ingezet. Adsorptiedroger A4 ES X kan samenwerken met alle andere  
ES-apparaten en is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®.

Adsorptiedroger A4 ES X is het grootste model uit de ES-serie. 
Dit model wordt digitaal aangestuurd en is voorzien van een 
extra verwarming. De droger heeft een droge-luchtverplaatsing 
van 350 m3/u en biedt al bij 60% RV en 20 °C een ontvochti-
gingscapaciteit van 27 l/dag. De A4 ES X is voorzien van een 
extra verwarming voor onverwarmde ruimtes en op plaatsen 
waar het vocht in het materiaal is gedrongen.

Capaciteit 20°C, 60% RH Tot 27 l/dag

ΔX Tot 5 g/kg

Droge-luchtverplaatsing Tot 350 m3/u

Verdeling droge lucht 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Natte lucht 1 x ø80 mm

Geluidsniveau (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen  1 500 W

Aansluitvermogen w. additional heater  2 500 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 1 500 W 2)

Gewicht 18 kg

Afmetingen (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002186

ERGONOMISCH DESIGN

TECHNISCHE GEGEVENS ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

De apparaten hebben een greepvriendelijk handvat en een 
smal design, zodat het apparaat dichter bij het lichaam 
komt en de rug minimaal belast. Door een laag gewicht 
zijn ze makkelijker te dragen op de trap terwijl de ronde 
en zachte hoeken van PUR-materiaal niet langs de benen 
schuren.

Met SuperVision® wordt het droogproces op afstand aan-
gestuurd en gecontroleerd via computer, mobiele telefoon 
of tablet. Iedere SuperVision®-installatie kan een cel met 
maximaal 8 apparaten aansturen.

Meer over de ES-serie en SuperVision® 
leest u op de pagina’s 12-15.
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1) Afhankelijk van gekozen modus en installatie.
2) Bedrijfsstand Max. modus     
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ANALOOG OF DIGITAAL
ADSORPTIEDROGERS VAN CORROVENTA ZIJN VERKRIJGBAAR IN EEN DIGITALE  
OF ANALOGE UITVOERING. DE VOORDELEN KOMEN OVEREEN: ZE ZIJN KRACHTIG  
EN ROBUUST, COMPACT EN GEBRUIKSVRIENDELIJK, EN LEVEREN OPTIMALE PRESTATIES.  
KORTOM: ZE ZIJN ONTWIKKELD VOOR DE PROFESSIONAL.
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ERGONOMISCH DESIGN

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

Filter (1002720)............................................................pag. 90

Slang Ø 51 mm ............................................................. pag. 87

Slang Ø 82 mm ............................................................ pag. 87

Slang Ø 102 mm .......................................................... pag. 87

A4...................................................................................pag. 27 

T2 ..................................................................................pag. 44 

AX3000 ........................................................................pag. 56

HP 2000XT .................................................................. pag. 57

De apparaten hebben een greepvriendelijk handvat en een 
smal design, zodat het apparaat dichter bij het lichaam komt 
en de rug minimaal belast. Door een laag gewicht zijn ze 
makkelijker te dragen op de trap terwijl de ronde en zachte 
hoeken van PUR-materiaal niet langs de benen schuren.

Capaciteit 20°C, 60% RH Tot 16/12 l/dag 2)

Droge-luchtverplaatsing Tot 220/170 m3/u 2)

Verdeling droge lucht 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Natte lucht 1 x ø80 mm

Geluidsniveau (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen  1 250 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 900/1 200 W 2)

Gewicht 16 kg

Afmetingen (L x B x H) 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1003676

TECHNISCHE GEGEVENS

1) Afhankelijk van gekozen modus en installatie.
2) Hoge stand/lage stand     

ADSORPTIEDROGER A2

Adsorptiedroger A2 is analoog en daarom de beste keuze als u de voorkeur geeft 
aan handmatige aansturing. Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vorm-
geving is compact en ergonomisch. Zo wordt het werk van professionals in de 
vochtbeheersing een stuk eenvoudiger gemaakt en kan het apparaat makkelijk 
worden verplaatst.Het apparaat is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als het 
bijvoorbeeld in woonomgevingen wordt ingezet.

Adsorptiedroger A2 wordt analoog aangestuurd en is ontwik-
keld voor het kleine en middelgrote werk. De droger heeft een 
droge-luchtverplaatsing van 220 m3/u en biedt al bij 60% RV 
en 20 °C een ontvochtigingscapaciteit van 16 l/dag.
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Capaciteit 20°C, 60% RH Tot 25/17 l/dag 2)

Droge-luchtverplaatsing Tot 330/210 m3/u 2)

Verdeling droge lucht 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Natte lucht 1 x ø80 mm

Geluidsniveau (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen  1 550 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 1 100/1 500 W 2)

Gewicht 18 kg

Afmetingen (L x B x H) 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1003677

TECHNISCHE GEGEVENS

1) Afhankelijk van gekozen modus en installatie.
2) Hoge stand/lage stand     

ERGONOMISCH DESIGN

ACCESSOIRES

Filter (1002720)............................................................pag. 90

Slang Ø 51 mm ............................................................. pag. 87

Slang Ø 82 mm ............................................................ pag. 87

Slang Ø 102 mm .......................................................... pag. 87

De apparaten hebben een greepvriendelijk handvat en een 
smal design, zodat het apparaat dichter bij het lichaam komt 
en de rug minimaal belast. Door een laag gewicht zijn ze 
makkelijker te dragen op de trap terwijl de ronde en zachte 
hoeken van PUR-materiaal niet langs de benen schuren.

TE COMBINEREN MET

A2 ..................................................................................pag. 26 

T2 ..................................................................................pag. 44 

AX3000 ........................................................................pag. 56

HP 2000XT .................................................................. pag. 57

ADSORPTIEDROGER A4

Adsorptiedroger A4 is analoog en daarom de beste keuze als u de voorkeur geeft 
aan handmatige aansturing. Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vorm-
geving is compact en ergonomisch. Zo wordt het werk van professionals in de 
vochtbeheersing een stuk eenvoudiger gemaakt en kan het apparaat makkelijk 
worden verplaatst. Het apparaat is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als het 
bijvoorbeeld in woonomgevingen wordt ingezet.

Adsorptiedroger A4 wordt analoog aangestuurd en is ont-
wikkeld voor het kleine en grote werk. De droger heeft een 
droge-luchtverplaatsing van 330 m3/u en biedt al bij 60% RV 
en 20 °C een ontvochtigingscapaciteit van 25 l/dag.
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ADSORPTIEDROGER A50 TD2

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

  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

  Dankzij een gepatenteerde  
techniek 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-rijbewijs 
nodig

Hoogefficiënte mobiele adsorptiedroger voor het grote en 
zware werk. De A50 TD2 is bijzonder geschikt voor het ont-
vochtigen van grotere nieuwbouw- en renovatieprojecten of 
noodtoepassingen bij brand of overstroming.

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 heater (when needed) 12,0 kW

Maximale luchtstroom 4 300 m3/u

Capaciteit (20°C, 80% RH) 450 l/dag

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

Gewicht 1 090 kg

Artikelnummer 9905555

DROOGPRINCIPES

TECHNISCHE GEGEVENS

HOOGEFFICIËNT EN VOLLEDIG UITGERUST

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

Adsorptiedroger A50 TD2 is bijzonder geschikt voor  
grotere nieuwbouwprojecten of ernstige waterschade.  
Het apparaat is bijzonder gebruiksvriendelijk en heeft alles 
in huis wat nodig is voor het grote werk. 

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

Hygrostaat HR1-5 ........................................................pag. 80

Hygrostaat HMH1-10 ...................................................pag. 80

Filter (9905556)

Filter (9905558)

AX3000 ........................................................................pag. 56
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ADSORPTIEDROGER CTR 10000

  Ideaal voor grote en veeleisende droogklussen en voor drogen 
    tijdens bouwprojecten.

  10.000 m3/u droge lucht, capaciteit 875 l/dag.
  Kan met een truck of kraan worden geheven.

Hoogefficiënte mobiele adsorptiedroger voor het grote en 
zware werk. Op een aanhanger staat deze CTR-droger altijd 
klaar om dáár te worden ingezet waar het is misgegaan. 

Aansluiting 3 ~ 400 V 63 A

Aansluitvermogen 36,2 kW

Droge lucht – 1 ventilator 5 000 m3/u 2,2 kW

Droge lucht – 2 ventilator 10 000 m3/u 4,4 kW

Reg-lucht 1800 m3/u 0,75 kW

Reg-vermogen - 1 verwarming 15,5 kW

Reg-vermogen - 2 verwarmingen 31,0 kW

Capaciteit +20°C, 80% RH 875 l/dag

Gewicht 1 080 kg

Gewicht met aanhanger 1 560 kg

Afmetingen (L x B x H) 300 x 170 x 180 cm

Afmetingen incl. aanhanger (L x B x H) 485 x 233 x 220 cm

Artikelnummer 9905000

TECHNISCHE GEGEVENS

HOOGEFFICIËNT EN VOLLEDIG UITGERUST

DROOGPRINCIPES

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

De CTR 10000 is bijzonder gebruiksvriendelijk en  
heeft alles in huis wat nodig is voor het grote werk.  
Het apparaat kan zowel binnen als buiten worden  
geplaatst. (Op de afbeelding ziet u de A50 TD2).

Hoge kosten kunnen worden bespaard als het droogproces 
in een vroeg stadium en op een effectieve manier wordt 
ingezet. Adsorptiedroger CTR 10000 is bijzonder geschikt 
voor grotere nieuwbouwprojecten of ernstige waterschade. 
Op een aanhanger staat het apparaat altijd klaar voor een 
snelle inzet.

Hygrostaat HR1-5 ........................................................pag. 80

Hygrostaat HMH1-10 ...................................................pag. 80

Filter (9905110)

Filter (9905111)

AX3000 ........................................................................pag. 56
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Capaciteit +20°C, 60% RH 20 l/dag

Droge-luchtverplaatsing 450 m3/u

Hoeveelheid koellucht 550 m3/u

Totale luchthoeveelheid 1 000 m3/u

Verdeling droge lucht 2 x ø100 mm

Geluidsniveau (3 m) 66 dB(A)

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen 1 780 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 1 700 W

Gewicht 47 kg

Afmetingen incl. wagen  (Dx B x H) 480 x 550 x 930 mm

Artikelnummer 9921050

DOORDACHT DESIGN

TEMPERATUUR- EN VOCHTBEREIK

TECHNISCHE GEGEVENS
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De CTR LKV 1000XT is 
geschikt voor droog-
processen binnen een 
breed temperatuur- en 
vochtbereik.

Hoe roder de kleur in het 
schema, des te effectie-
ver de droging.

ADSORPTIEDROGER CTR LKV 1000XT

Het apparaat pompt automatisch het condenswater weg met een maximale 
pomphoogte van vier meter. Het apparaat droogt ook bij lage temperaturen en 
levert ca. 3 kW warmte tijdens bedrijf ondanks een energieverbruik van slechts  
1,7 kW. De CTR LKV 1000XT heeft een capaciteit van 20 l/dag.

Adsorptiedroger CTR LKV 1000XT is ideaal voor noodgevallen 
en als bouwdroger; hij produceert water, voert warmte aan 
en kan worden ingezet in koude ruimtes.

1 Voorzien van 
sleephandvat en grote 
wielen voor eenvoudige 
verplaatsing.

B Handige houder voor 
de condenswaterslang.

C Door een handvat 
op beide zijden kan het 
apparaat door twee 
personen opgetild en 
gedragen worden.

D Rubberen poten 
voorkomen sleepsporen 
op de vloer.

1

1

B
CC

D

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

Hygrostaat HR1-5 ........................................................pag. 80

Hygrostaat HMH1-10 ...................................................pag. 80

Filter (9920184) ...........................................................pag. 89

Filter (9921044) ...........................................................pag. 89

Slang Ø 102 mm .......................................................... pag. 87

AX3000 ........................................................................pag. 56

HP 2000XT .................................................................. pag. 57
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SLIMME DETAILS #3
DE APPARATEN ZIJN ZO ONTWORPEN DAT ZE STABIEL OP ELKAAR KUNNEN WORDEN 
GESTAPELD. HET COMPACTE DESIGN ZORGT DAARNAAST VOOR EEN EFFECTIEVE LOGISTIEK 
OMDAT ER EEN HELEBOEL APPARATEN OP EEN PALLET OF IN EEN SERVICEAUTO PASSEN.

ADSORPTIEDROGER CTR LKV 1000XT


