
Droger en turbine in één eenheid.
Met onze serie Kombi-drogers kunt u 
eenvoudig schakelen tussen vacuüm-
drogen of drogen met geforceerde lucht.
De installatie is eenvoudig, snel en zeer 
betrouwbaar.
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KOMBI-DROGER CTR K150XT
Gepatenteerd apparaat met droger en turbine in één unit. 
Zo schakelt u heel eenvoudig tussen vacuümdrogen en  
drogen met geforceerde lucht van een gelaagde constructie.

De CTR K150XT is het grootste model in onze Kombi-serie en kan worden  
gebruikt bij het drogen van gelaagde constructies tot 40 m², afhankelijk van  
het materiaal. Het apparaat heeft een ingebouwde Corromatic debietmeter  
die het luchtdebiet door het apparaat aangeeft.

ENKELE VOORDELEN VAN DE CTR K150XT:
  Stil
  Eenvoudig te installeren – snel en veilig
  Voorzien van Corromatic debietmeter

Capaciteit +20°C, 40% RH 35 l/dag*

Droge-luchtverplaatsing 150 m3/u

Druk 260 mbar

Aansluiting 230 V / 50 Hz

Aansluitvermogen 1 600 W

Geluidsniveau (3 m) 44-49 dB

Gewicht 49 kg

Afmetingen (L x B x H) 550 x 470 x 930 mm

Artikelnummer 00841

*Afhankelijk van de installatie.
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1 Voorzien van sleephand-
vat en grote wielen voor 
eenvoudige verplaatsing.

B Voorzien van een 
greepvriendelijk handvat 
en daardoor makkelijk te 
dragen.

C Voorzien van Corromatic 
debietmeter die het lucht-
debiet door het apparaat 
aangeeft.

D Rubberen poten 
voorkomen sleepsporen op 
de vloer.

Vacuümdrogen moet altijd worden ingezet als eerste 
fase bij het drogen van zwevende vloeren op betonplaten 
waarbij het water in het vul- of isolatiemateriaal.  

Drogen met geforceerde lucht is een van de snelste en  
meest effectieve methoden op de markt voor het drogen  
van gelaagde constructies. 




