
DROGER A1
DROGEN VAN  
WATERSCHADE  
IN AFMETING MINI
ADSORPTIEDROGER 
VOOR DE KLEINE 
DROOGKLUSSEN



EFFECTIEVE DROGER MET 
MINIMALE AFMETINGEN

HOGE CAPACITEIT 
IN HET KLEINSTE 
FORMAAT

De A1 is Corroventas allerkleinste machine van het type adsorptie voor het drogen van 
waterschade. Hij is voorzien van een ventilator met meerdere standen om de droge lucht 
optimaal te verspreiden. De droger is ook voorzien van een aansluiting voor hygrostaat 
en een MID-goedgekeurde kWh-meter voor een energiezuinig gebruik.

MACHINE VOOR HET DROGEN  
VAN KLEINERE WATERSCHADES
De A1 is, net als alle machines van 
Corroventa, een robuuste droger die 
bestand is tegen veeleisende omge-
vingen. Het is een compacte variant 
met een gering gewicht, waardoor hij 
gemakkelijk te vervoeren en hanteren 
is. De A1 mag dan een gering formaat 
hebben, hij heeft desondanks een dro-
ge-luchtverplaatsing tot 140 m3/u en 
een ontvochtigingscapaciteit van 9 l/
etmaal. De droge lucht wordt afgevoerd 
via een kraag van 100 mm.

SLIMME DETAILS VOOR EEN  
EENVOUDIG EN EFFECTIEF GEBRUIK
De A1 is voorzien van een sterke en 
energiezuinige EC-ventilator, die 
buitengewoon stil is. De grote lucht-

stroom van de ventilator zorgt voor 
een indrukwekkend druksysteem,  
wat goed is voor verschillende types 
installatie. Het beschadigde gebied 
kan prima worden beperkt met behulp 
van kunststoffolie, zodat het droog-
proces kan worden bespoedigd. 

De machine is voorzien van een aan-
sluiting voor een externe hygrostaat 
teneinde de werking naar behoefte 
te kunnen regelen. De A1 is net als de 
overige analoge drogers van Corroventa 
voorzien van een MID-goedgekeurde 
kWh-meter om eenvoudig het feitelijke 
energieverbruik te kunnen weergeven. 

U kunt als accessoire een schouder-
band bestellen om het transport te 
vereenvoudigen. 

Door de droger aan de schouderriem te hangen, 
vervoert u de machine eenvoudig van de ene 
droogklus naar de andere.

BUITENGEWOON 
STILLE WERKING

GERING GEWICHT 
& COMPACTE CON-
STRUCTIE VOOR EEN-
VOUDIG TRANSPORT

Het inzetstuk is geconstrueerd met 
alle elektriciteit in het deksel, waar-
door de machine heel eenvoudig kan 
worden gereinigd en onderhouden.

Door de compacte afmetingen van 
de droger kan hij eenvoudig in nauwe 
ruimten worden geplaatst, bijvoor-
beeld onder de gootsteen.

De kleine en sterke droger doet uitste-
kend dienst in combinatie met kunst-
stoffolie om zo het droogproces te 
optimaliseren en energie te besparen.



TECHNISCHE GEGEVENS  
A1 ADSORPTIEDROGER

+ +

++

++

Reservefilter.......................................1004493
Schouderriem, zwart, 2m..................1004503
Hygrostaat HR1-5...............................9901100
Slangklemmen voor natte  
lucht, 50 mm...................................9900795
Slangklemmen voor droge  
lucht, 100 mm..................................9900799

TECHNISCHE GEGEVENS ACCESSOIRES

Productnaam A1

Capaciteit 20 °C / 60% RV, l/etmaal 9/61)

Drogeluchtverplaatsing, m3/u 140/1001)

Verdeling droge lucht, mm 1x ø100

Natteluchtuitlaat, mm ø50

Procesluchtkraag ø125

Geluidsniveau dB(A) ca. 48/421) 2)

Aansluiting 230 VAC/50 Hz

Rendement, W 600

Werkelijk vermogen at 20°C / 60% RH 550/4001)

Gewicht, kg 8,5

Grootte (LxBxH) incl. kragen, mm 310x253x287

Artikelnummer 1003969

1) Hoge stand/lage stand
2) Afhankelijk van gekozen modus en installatie

MID-GOEDGEKEURDE 
ENERGIEMETER

AANSLUITING  
voor externe 
hygrostaat

50 MM KRAAG
Om de vochtige lucht  
optimaal af te voeren.

WIKKEL DE KABEL  
rond het handvat en zet 
hem vast met de magneet.

GREEPVRIENDELIJK HANDVAT  
voor eenvoudig vervoer.

BEVESTIGINGEN  
voor de mogelijkheid  
van ophangen aan een 
schouderriem om de 
machine eenvoudig te 
kunnen dragen.

RUBBERPOTEN  
die een gevoelige  
ondergrond beschermen.

100 MM DROGE- 
LUCHTKRAAG

EC-VENTILATOR  
die extra sterk, stil en 
energiezuinig is voor een 
effectieve verspreiding van 
de droge lucht.

125 MM PROCESLUCHT-
KRAAG MET FILTER  
die de proceslucht  
effectief voert.



Corroventa ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt producten van de hoogste  
kwaliteit voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn een van de marktleiders  
en innovatieve specialisten in onze branche. Onze producten zijn compact, effectief,  
ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen de  
klanten van Corroventa teruggrijpen op de grootste verhuurvloot van Europa.  
Op diverse locaties in Europa hebben wij verkoopkantoren en depots. Alle productie  
vindt plaats in Bankeryd, Zweden.    

www.corroventa.nl

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH   
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland 

Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90 
 www.corroventa.nl

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG? 
Ga naar www.corroventa.nl of bel en praat met een expert. Wij hebben de kennis en de  

apparatuur in huis voor de meest effectieve oplossing voor uw problemen. 


