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Condensatiedrogers van Corroventa zijn veilig en snel 
te installeren in verwarmde ruimtes en zijn daarom 
ideaal geschikt voor noodgevallen. Alle modellen  
werken energie-efficiënt. Onze ES-modellen zijn  
echter nóg energiezuiniger en zijn bovendien voorzien 
van een verfijnde aansturing voor een optimaal  
droogproces en resultaat. 
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Als lid van de ES-serie heeft condensatiedroger K3 ES HP 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 condensatiedrogers.
De condensatiedroger is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als de droger bijvoor-
beeld in woonomgevingen wordt ingezet.

Condensatiedroger K3 ES HP kan samenwerken met alle andere ES-apparaten en 
is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®.

DE K3 ES HP IS VOORZIEN VAN:
  Krachtige ventilator voor een effectieve verspreiding van de droge lucht
  Pomp

De kleinste condensatiedroger uit de ES-serie met een ca-
paciteit tot 30 l/dag en een luchtverplaatsing van 300 m3/u. 
Ondanks zijn compacte uitvoering kan de K3 ES HP meer 
water leveren dan traditionele condensatiedrogers die twee 
keer zo groot zijn.

CONDENSATIEDROGER K3 ES HP

TECHNISCHE GEGEVENS

ACCESSOIRES

Luchthoeveelheid 300 m3/u

Max Capaciteit 30 l/dag

Capaciteit 30°C, 80% RH 24 l/dag

Capaciteit 20°C, 60% RH 12 l/dag

Bedrijfsinterval, RV% 30–100 %

Bedrijfstemperatuurinterval, °C +9 to +38 °C

Geluidsniveau dB (A) (3m hoge snelheid) 52 dB (A)

Geluidsniveau dB (A) (3 m lage snelheid) 47 dB (A)

Aansluitvermogen 550 W

Werkelijk vermogen at, 20°C, 60% RH 420 W

Koudemiddel R410A

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 22 kg

Afmetingen (L x B x H) 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer 1003118

COMPACT DESIGN

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is 
compact en ergonomisch. Zo wordt het werk van profes-
sionals in de vochtbeheersing een stuk eenvoudiger ge-
maakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst.

Ze 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.

TE COMBINEREN MET

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

CONDENSATIEDROGER K5 ES HP PX

Als lid van de ES-serie heeft condensatiedroger K5 ES HP 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 condensatiedrogers. De condensatiedroger is 
uitzonderlijk stil; een groot voordeel als de droger bijvoorbeeld in woonomgevingen 
wordt ingezet.

Condensatiedroger K5 ES HP kan samenwerken met alle andere ES-apparaten 
en is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®. 

DE K5 ES HP PX IS VOORZIEN VAN:
  Extra krachtige ventilator voor een effectieve verspreiding van de droge lucht
  Extra verwarming voor gebruik in onverwarmde omgevingen
  Pomp én reservoir voor een flexibel gebruik

De grootste condensatiedroger uit de ES-serie en ‘s werelds 
meest compacte en effectieve condensatiedroger in verhou-
ding tot de omvang. De K5 ES HP PX heeft een capaciteit tot 
45 l/dag en een luchtverplaatsing van 500 m3/u.

ERGONOMISCH DESIGN

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchthoeveelheid 500 m3/u

Max Capaciteit 45 l/dag

Capaciteit 30°C / 80% RH 36 l/dag

Capaciteit 20°C / 60% RH 18 l/dag

Bedrijfsinterval, RV% 30–100%

Bedrijfstemperatuurinterval, °C +3°C to +38°C

Geluidsniveau dB (A) (3 m) hoge snelheid 53 dB (A)

Geluidsniveau dB (A) (3 m) lage snelheid 48 dB (A)

Aansluitvermogen 700 W 
(incl. extra verwarming: 2000 W)

Werkelijk vermogen 20°C / 60% RH 550 W

Koudemiddel R410A (280 g)

Aansluiting 230 V / 50Hz

Gewicht 41,5 kg

Afmetingen (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer 1003229

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is 
compact en ergonomisch. Zo wordt het werk van profes-
sionals in de vochtbeheersing een stuk eenvoudiger ge-
maakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst.

A Voorzien van sleephandvat en grote wielen voor 
eenvoudige verplaatsing. Het grote handvat is uitklapbaar, 
zodat twee personen tegelijk kunnen tillen. Bovendien 
wordt het apparaat op die manier ook stapelbaar.

B Greepvriendelijk handvat. 

C Nooit meer struikelen over snoeren. Wikkel het snoer 
rond het handvat en zet het met de magneet vast tegen 
de plaat.

D De poten van de producten zijn gemaakt van PUR-ma-
teriaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.
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CONDENSATIEDROGERS DE GROOTSTE CAPACITEIT
Bij noodgevallen moet er snel worden ingegrepen om in een zo vroeg mogelijk 
stadium te beginnen met het droogproces. Condensatiedrogers zijn vaak een 
goede oplossing omdat ze geen omvangrijke installatie vergen. Onze conden-
satiedrogers zijn klein en compact, en tegelijkertijd een van de meest effectieve 
van de markt. Ze zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen.



Condensatiedrogers // WatersCHade

37www.corroventa.nl

CONDENSATIEDROGER K3 HPB

De ventilator heeft twee verschillende draaisnelheden, waardoor het apparaat 
zeer flexibel is. Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving 
is compact en ergonomisch. Zo wordt het werk 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. De K3 HPB is voorzien van een reservoir.

De K3 HPB is een compacte maar wel effectieve condensa-
tiedroger met een capaciteit tot 30 l/dag.

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchthoeveelheid 300 m3/u

Max Capaciteit 30 l/dag

Capaciteit 30°C / 80% RH 24 l/dag

Capaciteit 20°C / 60% RH 12 l/dag

Bedrijfsinterval, RV% 30-100%

Bedrijfstemperatuurinterval, °C +9 till +35 °C

Geluidsniveau dB (A) (3m) Hoge snelheid 52 dB (A)

Geluidsniveau dB (A) (3 m) Lage snelheid 47 dB (A)

Aansluitvermogen 550 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 420 W

Koudemiddel R410A

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 31 kg

Afmetingen (L x B x H) 500 x 445 x 650 mm

Artikelnummer 1003927

ERGONOMISCH DESIGN

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is 
compact en ergonomisch. Zo wordt het werk van profes-
sionals in de vochtbeheersing een stuk eenvoudiger ge-
maakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst.

A Voorzien van sleephandvat en grote wielen voor 
eenvoudige verplaatsing. Het grote handvat is uitklapbaar, 
zodat twee personen tegelijk kunnen tillen. Bovendien 
wordt het apparaat op die manier ook stapelbaar.

B Greepvriendelijk handvat. 

C Nooit meer struikelen over snoeren. Wikkel het snoer 
rond het handvat en zet het met de magneet vast tegen 
de plaat.

D De poten van de producten zijn gemaakt van PUR- 
materiaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.
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ACCESSOIRESTE COMBINEREN MET

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

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

Filter (1002412) ...............................pag. 90

Reservoir

Condenswaterfilter (1003146)

AX3000  ..........................................pag. 56
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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 zach-
te hoeken van PUR-materiaal niet langs de benen schuren.

Nooit meer struikelen over snoeren. Wikkel het snoer rond 
het handvat en zet het met de magneet vast tegen de plaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchthoeveelheid 300 m3/u

Max Capaciteit 30 l/dag

Capaciteit 30°C / 80% RH 24 l/dag

Capaciteit 20°C / 60% RH 12 l/dag

Bedrijfsinterval, RV% 30-100%

Bedrijfstemperatuurinterval, °C +9 till +35 °C

Geluidsniveau dB (A) (3 m hoge snelheid) 52 dB (A)

Geluidsniveau dB (A) (3 m lage snelheid) 47 dB (A)

Aansluitvermogen 550 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 420 W

Koudemiddel R410A

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 21,5 kg

Afmetingen (L x B x H) 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer 1002558

De K3 HP is voorzien van een krachtige ventilator met twee draaisnelheden en 
aansluitpunten voor een effectieve verspreiding van de droge lucht. Het appa-
raat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is compact en ergonomisch.  
Zo wordt het werk een stuk eenvoudiger gemaakt en kan het apparaat  
makkelijk worden verplaatst. 

De condensatiedroger is uitzonderlijk stil; een groot voordeel als de droger 
bijvoorbeeld in woonomgevingen wordt ingezet. De K3 HP is voorzien van een 
krachtige ventilator en pomp. De K3 HP is verkrijgbaar als Energy Saving-variant, 
K3 ES HP.

DE K3 HP IS VOORZIEN VAN:
  Krachtige ventilator voor een effectieve verspreiding van de droge lucht
  Pomp
  Aansluitpunten

CONDENSATIEDROGER K3 HP
De K3 HP is onze kleinste condensatiedroger met een capaciteit 
van 30 liter/dag en een droge-luchtverplaatsing van 300 m3/u. 
Ondanks zijn compacte uitvoering kan de K3 HP meer water 
leveren dan traditionele condensatiedrogers die twee keer zo 
groot zijn.

ERGONOMISCH DESIGN

SLIMME DETAILS

ACCESSOIRESTE COMBINEREN MET

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

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

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

Filter (1002412)

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

HP 2000XT ..................................... pag. 57
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CONDENSATIEDROGER  K5 HP PX

Het apparaat is voorzien van een extra verwarming voor gebruik in onverwarmde 
omgevingen. Doordat de condensatiedroger zowel een pomp als een reservoir 
heeft, kan per geval worden bekeken wat het apparaat met het condenswater 
moet doen. 

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is compact en ergo-
nomisch. Zo wordt het werk 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.

DE K5 HP PX IS VOORZIEN VAN:
  Extra verwarming
  Pomp
  Reservoir

De K5 HP PX is een compacte maar wel effectieve condensa-
tiedroger met een capaciteit tot 45 l/dag.

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchthoeveelheid 500 m3/u

Max Capaciteit 45 l/dag

Capaciteit 30°C / 80% RH 36 l/dag

Capaciteit 20°C / 60% RH 18 l/dag

Bedrijfsinterval, RV% 30-100%

Bedrijfstemperatuurinterval, °C +9 till +35 °C

Geluidsniveau dB (A) (3m) Hoge snelheid 53 dB (A)

Geluidsniveau dB (A) (3 m) Lage snelheid 48 dB (A)

Aansluitvermogen  700 W 
(incl. extra verwarming: 2 000 W)

Extra verwarming (volledige temperatuurregeling) 1 300 W

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 550 W

Koudemiddel R410A

Aansluiting 230 V / 50Hz

Gewicht 36 kg

Afmetingen (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer 1003936

ACCESSOIRESTE COMBINEREN MET

ERGONOMISCH DESIGN

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

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

Filter (1002827) ..............................pag. 90

Reservoir

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

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

Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is 
compact en ergonomisch. Zo wordt het werk van profes-
sionals in de vochtbeheersing een stuk eenvoudiger ge-
maakt en kan het apparaat makkelijk worden verplaatst.

A Voorzien van sleephandvat en grote wielen voor 
eenvoudige verplaatsing. Het grote handvat is uitklapbaar, 
zodat twee personen tegelijk kunnen tillen. Bovendien 
wordt het apparaat op die manier ook stapelbaar.

B Greepvriendelijk handvat. 

C Nooit meer struikelen over snoeren. Wikkel het snoer 
rond het handvat en zet het met de magneet vast tegen 
de plaat.

D De poten van de producten zijn gemaakt van PUR-ma-
teriaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.
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