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WATERSCHADE

WATER- 
AFSCHEIDERS  
& FILTERS
De waterafscheiders van Corroventa met het nieuwe  
ES-design zijn compact, stapelbaar en ergonomisch  
verantwoord. Bij aansluiting op ES-turbines ontstaan  
unieke mogelijkheden voor 'smart' aansturing. Er zijn  
meerdere filterkeuzes mogelijk voor verschillende  
behoeften en omstandigheden.
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WATERAFSCHEIDER WS4 ES

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

De WS4 ES is robuust en stapelbaar en de vormgeving is compact en ergono-
misch. 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.

Waterafscheider WS4 ES is onderdeel van de ES-serie en 
heeft een capaciteit van 25 l/min. Het apparaat kan samen-
werken met alle turbines, maar zorgt bij aansluiting op onze 
ES-turbines voor een echt unieke functionaliteit.

Aansluitvermogen 700 W

Max. hefhoogte 3,5 m

Capaciteit 25 l/min

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Gewicht 20 kg

Afmetingen L x B x H (incl. aansluitpunten) 446x293x487 mm

Artikelnummer 1001653

TECHNISCHE GEGEVENS

1

B

C

F

G

E

DOORDACHT DESIGN

ACCESSOIRES

TE COMBINEREN MET

D

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

1 Greepvriendelijk handvat. De apparaten hebben een smal 
design, zodat het apparaat dichter 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 Ronde en zachte hoeken van PUR-materiaal die bij het 
dragen niet langs uw benen schuren.  

D Eenvoudig onderhoud - met twee draaiaansluitingen opent 
u het apparaat voor service of voor het vervangen van filters.

E Fijnfilter Inline – makkelijk bereikbaar en eenvoudig te 
vervangen.

F The corners and feet of the machine are made of rubber. 
Therefore, there is no risk of leaving drag marks on the floor.

G 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.

Fijnfilter Inline (9910603) ...........................................pag. 88

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

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

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

Slang 10 m (9921214)

Slangkoppeling vrouwelijk  (6000342)

Slangkoppeling mannelijk  (6000341)

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

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

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

T2 ..................................................................................pag. 44
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CORROFILTER INLINE

CORROFILTER INLINE H13

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

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.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

DETAILS

DETAILS

1

1

B

B

TECHNISCHE GEGEVENS

Filtratierendement (0,3 micron DOP) 99.99% 

Filtratierendement (van alle deeltjes 
en vezels van minerale wol) min 99.967% 

Aansluiting diameter Ø 50 mm

Artikelnummer 9919620

TECHNISCHE GEGEVENS

Filtratierendement (0,3 microns DOP) 99.99 % 

Filtratierendement van alle deeltjes
en vezels van minerale wol) min 99.967% 

Aansluiting diameter Ø 50 mm

Artikelnummer 9910600

1 Grove zeef  B HEPA Fijnfilter inline

1 Grove zeef  B HEPA Fijnfilter H13

TE COMBINEREN MET

Fijnfilter Inline .............................................................pag. 88

Fijnfilter H13 .................................................................pag. 88

T4 ES ...............................................pag. 43T2 .....................................................pag. 44

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

T4 ES ...............................................pag. 43T2 .....................................................pag. 44

T2 ES ................................................pag. 42
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FLEXIFILTER HEPA H13
Een compacte en lichte filtereenheid voor de reiniging van 
grote hoeveelheden lucht waarop maximaal 6 turbine- 
eenheden kunnen worden aangesloten.

COMBINATIE

Het Flexifilter HEPA H13 kan worden gecombineerd met alle turbines en 
Kombi-modellen van Corroventa voor vacuümdrogen. Te gebruiken in 
combinatie met hogedrukventilator HP2000XT voor de reiniging van grote 
hoeveelheden lucht bij sanering en bouwprojecten.

  HEPA H13-filter
  Filtratierendement hoger dan 99,95% tot 1080 m3/u.
  Koolfilter om nare geuren te beperken.

Max. luchthoeveelheid HEPA H13, 99,95% filtratie 1 080 m3/u

Max. luchthoeveelheid HEPA H12, 99,50% filtratie 1 440 m3/u

Gewicht 18 kg

Afmetingen (L x B x H) 360 x 500 x 535 mm

Artikelnummer 9920850

TECHNISCHE GEGEVENS TE COMBINEREN MET

ACCESSOIRES

Het Flexifilter HEPA H13 kan worden gecombineerd met 
alle turbines en Kombi-modellen van Corroventa voor 
vacuümdrogen. Hier ziet u de unit gecombineerd met de 
T2 ES.

1 Luchtinlaat

B Filtercassette H13 – koolfilter  
om nare geuren te beperken.

C Luchtuitlaat

D Slang ø51 mm

E Corromatic debietmeter  
geeft de luchtstroom aan.

Wij streven er altijd 
naar de apparaten 
zo licht mogelijk te 
maken. Flexifilter 
HEPA H13 weegt 
slecht 18 kg.

De poten van de 
producten zijn ge-
maakt van rubber om 
sleepsporen op de 
vloer te voorkomen.

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

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

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

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

Filtercassette H13 ........................................................pag. 88

Slang ø51 mm voor doorverbinden............................ pag. 87

E

A

C

D

B



53www.corroventa.nl

WateraFscheIders & FILters  // Waterschade

FILTERBOX
Groffilter voor gebruik bij radonverwijdering of onderdruk-
ventilatie met de RS400. Door vervanging van het filter 
gaat het apparaat langer mee; eenvoudig te vervangen  
via filterklep met klikbevestiging.

TE COMBINEREN MET

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting Ø 100 mm

Afmetingen (L x B x H) 190x230x210 mm

Artikelnummer 9920961

Filter (9920956)

ACCESSOIRES

RS 400 ..........................................................................pag. 73


