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Onze turbines zijn ontwikkeld voor het drogen 
van gelaagde constructies, en dan speciaal voor 
bewoonde ruimtes waar een laag geluidsniveau 
vereist is. Bij de nieuwe ES-modellen wordt een 
geavanceerde aansturing gecombineerd met 
gebruiksvriendelijkheid, terwijl ze ook nog eens 
compact, stapelbaar en ergonomisch 
verantwoord zijn.
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TURBINE T2 ES

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.

Als lid van de ES-serie heeft de T2 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 tra-
ditionele turbines. Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is com-
pact 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. Turbine T2 ES kan samenwerken met alle andere 
ES-apparaten en is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®.

De kleine turbine uit de ES-serie is tegelijkertijd de krachtig-
ste op de markt, geconstrueerd voor kleine tot middelgrote 
droogklussen met een luchtverplaatsing van 180 m3/u.

Luchthoeveelheid Tot 180 m3/u

Druk Tot 260 mbar

Geluidsniveau bij max. vermogen 48 dB(A)

Aansluitvermogen  1 100 W

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 14 kg

Afmetingen (L x B x H) 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1002535

TECHNISCHE GEGEVENS

ERGONOMISCH DESIGN

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

1 Greepvriendelijk handvat en een smal design, zodat het 
apparaat dicht bij het lichaam komt en de rug minimaal 
belast.

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

C Duidelijk bedieningspaneel met een gebruiksvriendelijke 
interface.

D Ronde en zachte hoeken op het apparaat van PUR- 
materiaal die bij het dragen niet langs uw benen schuren.

E De poten van de producten zijn gemaakt van PUR- 
materiaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.

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

Koelluchtfilter (1001238) ............................................pag. 94

Procesluchtfilter (6000371) ........................................pag. 94

Corrofilter Inline ........................................................... pag. 55

Corrofilter Inline H13 .................................................... pag. 55

Geluiddemper Silencer ................................................pag. 90

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

A2 ES ............................................................................ pag. 22

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

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

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

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

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

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

Slangsysteem C16 .......................................................pag. 84

Slangsysteem C25 ......................................................pag. 84
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TURBINE T4 ES

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.

Als lid van de ES-serie heeft de T4 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 tra-
ditionele turbines. Het apparaat is robuust en stapelbaar en de vormgeving is com-
pact 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. Turbine T4 ES kan samenwerken met alle andere 
ES-apparaten en is voorbereid voor controle op afstand met SuperVision®.

De sterkste turbine uit de ES-serie, ontwikkeld voor zowel  
kleine als grote droogklussen, met een luchtverplaatsing van 
300 m3/per uur.

ERGONOMISCH DESIGN

Luchthoeveelheid Tot 300 m3/u

Druk Tot 260 mbar

Geluidsniveau bij max. vermogen 48 dB(A)

Aansluitvermogen  1 800 W

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 17,5 kg

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

Artikelnummer 1001846

TECHNISCHE GEGEVENS

ACCESSOIRES

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

Koelluchtfilter (1001238) ............................................pag. 90

Procesluchtfilter (6000371) ........................................pag. 90

Corrofilter Inline ............................................................pag. 51

Corrofilter Inline H13 .....................................................pag. 51

Geluiddemper Silencer ................................................pag. 86

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

A2 ES ............................................................................ pag. 22

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

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

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

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

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

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

Slangsysteem C16 .......................................................pag. 84

Slangsysteem C25 ......................................................pag. 84

1 Greepvriendelijk handvat en een smal design, zodat het 
apparaat dicht bij het lichaam komt en de rug minimaal 
belast.

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

C Duidelijk bedieningspaneel met een gebruiksvriendelijke 
interface.

D Ronde en zachte hoeken op het apparaat van PUR- 
materiaal die bij het dragen niet langs uw benen schuren.

E De poten van de producten zijn gemaakt van PUR- 
materiaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.

F 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.
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ERGONOMISCH DESIGN

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET
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TURBINE T2
Turbine T2 kan een luchtverplaatsing realiseren van 180 m3/u 
en is ontwikkeld voor het kleine tot middelgrote werk.

Luchthoeveelheid (traploos regelbaar) Tot 180 m3/u

Druk (traploos regelbaar) Tot 260 mbar

Geluidsniveau at full power  48 dB(A)

Aansluitvermogen 1 100 W

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 13 kg

Afmetingen (L x B x H) 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer 1003669

TECHNISCHE GEGEVENS

Koelluchtfilter (1001238) ............................................pag. 90

Corrofilter Inline ............................................................pag. 51

Corrofilter Inline H13 .....................................................pag. 51

Geluiddemper Silencer ................................................pag. 86

Procesluchtfilter (6000371) ........................................pag. 90

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

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

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

1 Greepvriendelijk handvat en een smal design, zodat het 
apparaat dicht bij het lichaam komt en de rug minimaal 
belast.

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

C Duidelijk bedieningspaneel met een gebruiksvriendelijke 
interface.

D Ronde en zachte hoeken op het apparaat van PUR- 
materiaal die bij het dragen niet langs uw benen schuren.

E De poten van de producten zijn gemaakt van PUR- 
materiaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.

F 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.
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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.

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 appa-
raat ook bij een uitzonderlijk zware belasting blijft doorwerken en niet – zoals de 
meeste vergelijkbare apparaten op de markt – stopt en handmatig moet worden 
gereset.

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. Turbine T2 is verkrijgbaar 
als Energy Saving-variant, T2 ES.




