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WATERSCHADE

VENTILATOREN
Door in de ruimte de luchtsnelheid op te voeren 
met een axiale ventilator kan het droogproces van 
wanden, vloeren en plafonds worden versneld.  
Bij frameconstructies en isolatie wordt een  
centrifugale ventilator gebruikt. Onze lichte  
en robuuste ventilatoren zorgen voor een  
betrouwbaar proces.
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AXIALE VENTILATOR AX 3000
Voor een snellere en effectievere oppervlaktedroging van 
vloeren, wanden en plafonds. 

DOORDACHT DESIGN

Door in ruimtes met grote volumes de luchtsnelheid op te voeren met 
een axiale ventilator en tegelijkertijd drogers te gebruiken, kan het drogen 
van wanden, plafonds en vloeren worden versneld. De AX3000 heeft een 
robuuste en gedegen constructie en is tegelijkertijd licht van gewicht.

Luchthoeveelheid 3 000 m3/u

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen 100 W

Gewicht 13 kg

Afmetingen (L x B x H) 295 x 450 x 620 mm

Artikelnummer 9904050

TECHNISCHE GEGEVENS TE COMBINEREN MET

DROOGPRINCIPES

De droger blaast droge lucht de hele ruimte in om alle  
oppervlakken droog te krijgen. Voor een hogere luchtdoor-
voer en een sneller droogproces is een ventilator van het 
type AX3000 een prima keuze. 

De axiale ventilator AX3000 heeft een gedegen constructie 
en is daarnaast door het lichte gewicht en het handige 
handvat heel gemakkelijk te dragen. De ventilator kan heel 
gemakkelijk zo worden gericht dat de luchtstroom in de 
gewenste richting gaat. Het statief is stabiel en de ventilator 
staat stevig op de grond.
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CENTRIFUGALE VENTILATOR HP 2000XT
Voor het sneller drogen van balken, isolatie e.d. Te gebruiken 
voor het verspreiden van droge lucht naar diverse ruimtes enz.

DOORDACHT DESIGN

Luchthoeveelheid 500/1 500 m3/u

Available pressure 900 Pa

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen 125/295 W

Gewicht 13 kg

Afmetingen (L x B x H) 390 x 400 x 275 mm

Artikelnummer 9903050

TECHNISCHE GEGEVENS TE COMBINEREN MET

DROOGPRINCIPES

Drogen van balklagen. Een van de meest effectieve 
droogmethoden voor de isolatie in een balklaag of bij een 
frameconstructie is het gebruik van een combinatie van 
lagedrukventilator en droger. 

ACCESSOIRES

Wij streven er altijd 
naar de apparaten zo 
licht mogelijk te  
maken. De centrifu-
gale ventilator HP 
2000XT weegt slechts 
13 kg en door het door-
dachte design is de 
ventilator bovendien 
stapelbaar.

De poten van de 
producten zijn  
gemaakt van rubber 
om sleepsporen op de 
vloer te voorkomen.

De centrifugale ventilator HP 2000XT is een 
gedegen centrifugale ventilator voor het drogen 
van oppervlaktemateriaal, frameconstructies en 
isolatie. Het apparaat is te combineren met de 
meeste drogers van Corroventa. Hier ziet u de 
unit gecombineerd met de ADSORPTIEDROGERS 
A4 ES.
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