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CONDENSATIE- 
DROGERS
DE GROOTSTE  
CAPACITEIT
APPARATEN VAN  
HOGE KWALITEIT  
VOOR PROFESSIONELE  
ONTVOCHTIGING
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MET EEN DEGELIJKE KENNIS WORDT OOK GROTE 
WATERSCHADE WAT KLEINER. Al meer dan 30 jaar 
verzamelen we kennis en ervaring. We hebben ons 
ingezet voor een breed scala aan toepassingen, van 
hogere vochtgehaltes in zolderruimtes tot hele stukken 
land die overstroomd waren. Met respect, doorzet
tingsvermogen en innovatie hebben we oplossingen en 
producten gecreëerd die de problemen met een maxi
male efficiëntie aanpakken. De kennis die we hebben 
verworven, hebben we ingebouwd in onze producten en 
gedeeld met onze vertegenwoordigers. 

Onze condensatiedrogers zijn klein en compact en  
behoren tegelijkertijd tot de meest effectieve van de markt.  
Ze zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

KIES HET JUISTE TYPE  
CONDENSATIEDROGER
In het schema ziet u welk type droger het meest  
geschikt is voor verschillende klimaten. 

Condensatiedrogers – superieure technologie in de  
blauwe zone. Niet geschikt voor de rode zone.

Adsorptiedrogers – superieure technologie in de rode  
zone. Ook geschikt voor de gele en blauwe zones.

Adsorptiedrogers met condensor – geschikt voor  
de gestreepte zone.

Overgangszone
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MET SNELLE EN EFFECTIEVE  
INGREPEN WORDT OOK GROTE  
WATERSCHADE WAT KLEINER.

BETROUWBARE ANALOGE MODELLEN
Onze analoge condensatiedrogers zijn  
de beste keuze als u de voorkeur geeft 
aan handmatige aansturing. De appara-
ten zijn klein en compact, maar tegelij-
kertijd een van de meest effectieve  
van de markt. De prestaties, kwaliteit,  
ergonomie en betrouwbaarheid zijn  
van topniveau.

Kies tussen verschillende uitvoeringen, 
reservoirs, pompen, extra verwarming en 
een extra krachtige ventilator.

DIGITALE & FLEXIBELE BESTURING
ES is onze meest intelligente, flexibele 
en energiezuinige productlijn. Onze con-
densatiedrogers in de ES-serie hebben 
een slim digitaal besturingssysteem. 

Ze beschikken over een groot aantal 
ingebouwde bedrijfs- en regelstanden 
waaronder: 
• Max Mode, zo snel mogelijk drogen 

ongeacht energieverbruik.
• Eco Mode, zo energiezuinig mogelijk 

drogen.
• ΔX, voor het produceren van zo  

droog mogelijke lucht. 
Hiermee wordt het droogvermogen 
geoptimaliseerd voor de specifieke 
taak, terwijl het apparaat ook nog eens 
minder energie verbruikt. 

De condensatiedrogers kunnen com-
municeren met andere ES-apparaten 
voor optimale prestaties en samenwer-
king. Bovendien kunnen ze worden aan-
gesloten op SuperVision®, ons systeem 

voor het aansturen en controleren van 
het droogproces via de computer, tablet 
of mobiele telefoon. Samen vormen ze 
een compleet uniek systeem om geld, 
tijd en energie te besparen.

DE GROOTSTE CAPACITEIT IN HET 
KLEINSTE FORMAAT
Onze condensatiedrogers zijn klein 
en compact en behoren tegelijkertijd 
tot de meest effectieve van de markt. 
Ze zijn verkrijgbaar in analoge en 
digitale uitvoeringen, met accessoires 
waaronder een pomp, reservoir en extra 
verwarming.

Bij noodgevallen moet er snel worden ingegrepen om in een zo vroeg mogelijk stadium te 
beginnen met het droogproces. Condensatiedrogers zijn vaak een goede oplossing omdat ze 
geen omvangrijke installatie vergen. Ze werken het meest effectief in verwarmde ruimtes. 
Condensatiedrogers van Corroventa zijn verkrijgbaar in zowel analoge als digitale uitvoeringen. 
Ze zijn robuust, gebruiksvriendelijk, lekkagevrij en hebben een lange levensduur. Bovendien 
zijn ze krachtig: ondanks de compacte uitvoering produceren ze meer water dan traditionele 
condensatiedrogers die twee keer zo groot zijn.
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KWALITEIT, DESIGN EN  
FUNCTIONALITEIT VOOR  
PROFESSIONEEL DROGEN  
IN VERWARMDE RUIMTES.

Condensatiedrogers van Corroventa zijn snel en veilig te installeren in 
verwarmde ruimtes en daarmee ideaal voor noodgevallen. Alle modellen 
werken energiezuinig, maar onze ES-modellen zijn nóg energiezuiniger 
en zijn voorzien van een verfijnde aansturing waarmee het droogproces 
en het resultaat geoptimaliseerd worden. 
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DE POTEN VAN DE PRODUCTEN 
zijn gemaakt van PUR-materiaal 
om sleepsporen op de vloer te 
voorkomen.

ES - EEN ENERGIEZUINIGE 
PRODUCTSERIE. Dankzij het 
slimme regelsysteem met 
ingebouwde bedrijfsstanden 
en energiezuinige onderdelen 
verbruiken de ES-apparaten 
minder energie dan traditionele 
apparaten. Ze zijn qua energie-
verbruik geoptimaliseerd voor 
kleine én grote klussen.

(Geldt voor de ES-modellen.)

STILLE WERKING.  
Condensatiedrogers zijn extreem 
stil in bedrijf. ES-apparaten 
beschikken zelfs over een 
"silent mode" die 's nachts kan 
worden ingesteld. Dat is een 
enorm voordeel bij gebruik van 
de apparaten in bijvoorbeeld 
woonomgevingen.

(Geldt voor de ES-modellen.) STAPELBAAR – de apparaten 
zijn zo ontworpen dat ze stabiel 
op elkaar kunnen worden 
gestapeld. Het compacte design 
zorgt daarnaast voor een effec-
tieve logistiek en een eenvoudig 
transport omdat er een heleboel 
apparaten op een pallet of in een 
serviceauto passen. 

DE GROOTSTE CAPACITEIT 
IN HET KLEINSTE FORMAAT. 
Ondanks de compacte 
uitvoering kunnen onze 
condensatiedrogers meer 
water leveren dan traditionele 
condensatiedrogers die twee 
keer zo groot zijn.

MET SUPERVISION® wordt het 
droogproces aangestuurd en  
gecontroleerd via de computer,  
tablet of mobiele telefoon.  
Iedere SuperVision®–module  
kan maximaal acht ES-apparaten 
controleren en het droogproces 
wordt op afstand snel en  
eenvoudig aangestuurd.

(Geldt voor de ES-modellen.)
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WIKKEL HET SNOER 
rond het handvat en zet 
het met de magneet vast 
tegen de plaat.

VOORZIEN VAN SLEEPHANDVAT.  
Het grote handvat is uitklapbaar,  
zodat twee personen tegelijkertijd  
kunnen tillen. Bovendien wordt het  
apparaat op die manier ook stapelbaar.

(Geldt voor de K3 HPB en de K5-modellen.)

ZOWEL POMP ALS RESERVOIR 
zodat per geval kan worden  
bekeken wat het apparaat met 
het condenswater moet doen.  
K3 HPB heeft alleen een reservoir. 

(Geldt voor de K3 HPB en de  
K5-modellen.)

VOORZIEN VAN GROTE WIELEN 
voor eenvoudige verplaatsing. 

(Geldt voor de K3 HPB en de  
K5-modellen.)

RONDE EN ZACHTE HOEKEN 
van PUR-materiaal die bij het 
dragen niet langs uw benen 
schuren.

GREEPVRIENDELIJK  
HANDVAT. De apparaten 
hebben een smal design, 
zodat het apparaat dichter  
bij het lichaam komt en de 
rug minimaal belast.

DIGITALE OF ANALOGE 
BESTURING. Kies het 
apparaat dat het beste 
bij u past. 

EXTRA KRACHTIGE VENTILATOR 
voor een effectieve verspreiding  
van de droge lucht.

EXTRA VERWARMING 

voor gebruik in onverwarmde 
ruimtes.

(Geldt voor de K5-modellen.)
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Productnaam K3 ES HP K3 HP B K3 HP K5 ES HP PX K5 HP PX

Energy Saving (ES-model) • – – • –

Compatibel met SuperVision® • – – • –

Quiet mode • – – • –

Digitale besturing • – – • –

Krachtige ventilator • • • • •

Extra verwarming – – – • •

Reservoir – • – • •

Pomp • – • • •

Verdeling droge lucht 2 x Ø100 mm 2 x Ø100 mm 2 x Ø100 mm 3 x Ø100 mm 3 x Ø100 mm

Sleephandvat en wielen – • – • •

Luchthoeveelheid, m3/u 300  300 300 500 500

Max. capaciteit, l/24 uur 30  30 30 45 45

Capaciteit 30°C / 80% RV, l/24 uur 24  24 24 36 36

Capaciteit 20°C / 60% RV, l/24 uur 12  12 12 18 18

Bedrijfsinterval, RV% 30–100  30–100 30–100 30–100 30–100

Bedrijfsinterval, °C +9 tot +38  +9 tot +38 +9 tot +38 +3 tot +38 +9 tot +38

Geluidsniveau (3 m hoge snelheid), dB (A) 52  52 52 53 53

Geluidsniveau (3 m lage snelheid), dB (A) 47  47 47 48 48

Aansluitvermogen, W 400  400 400 500 500

Aansluitvermogen incl. extra verwarming, W –  – – 1 700 1 700

Vermogen extra verwarming, W – – – 1 200 1 200

Koudemiddel R290 R290 R290 R290 R290

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Gewicht, kg 22 33 22 39,5 39,5

Afmetingen (L x B x H), mm 430 x 295 x 470 500 x 360 x 650 430 x 295 x 470 520 x 445 x 710 520 x 445 x 710

Artikelnummer 1004329 1004382  1004377 1004378 1004379

TECHNISCHE GEGEVENS – CONDENSATIEDROGERS

MILIEUVRIENDELIJK KOELSYSTEEM
In alle condensatiedrogers van Corroventa 
wordt propaan (R290) gebruikt  
als koudemiddel. Propaan is  
een duurzaam en natuurlijk 

koelmiddel.Ecologisch  
heeft propaan een Global  

Warming impact waarde van 
3. Het is gifvrij en heeft amper invloed 
op de wereldwijde opwarming en het 
breekt de ozonlaag niet af.

  De apparaten in digitale uitvoering 
maken deel uit van de ES-serie en zijn 
qua energieverbruik geoptimaliseerd 
voor iedere klus. Bovendien kunnen 
ze op afstand worden bediend met 
SuperVision®, wat tijd, geld en nog 
meer energie bespaart.

Ga voor meer  informatie over  ons uitgebreide assortiment naar corroventa.nl
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SERVICE IN HEEL EUROPA

EEN ASSORTIMENT INCLUSIEF  
KENNIS – SEMINARS EN TRAININGEN

De juiste kennis zorgt voor 
een beter resultaat met min-
der middelen en nog sneller 
ook. Zo eenvoudig is het. 

Wij delen onze kennis graag met 
onze samenwerkingspartners via 
support en advisering door experts. 
Er staan bij ons in de loop van het jaar 
verschillende seminars en trainingen 
gepland, maar we leveren ook graag 
een maatwerktraining op basis van uw 
specifieke behoeften.

Tegelijkertijd horen we graag over uw 
ervaringen en de problemen waar u in 
de praktijk mee te maken hebt gehad.  
Een realistische productontwikkeling 

is belangrijk voor ons vermogen om  
u écht effectieve en gebruiksvriende-
lijke producten te kunnen bieden.  
Op de lange termijn verdienen we  
daar allebei aan, wij en u.

VOORBEELDEN VAN SEMINARS
  Drogen van waterschade in  

verschillende bouwconstructies  
en bouwmaterialen.

  Drogen van vochtschade en 
installatie van ontvochtigers in 
kruipruimtes.

  Radonmeting en -sanering van hoge 
radongehalten vanuit de onder-
grond en hoogovencement.

  Ontvochtigen van zolders met 
vraaggestuurde ventilatie.

Tijdens onze seminars worden de verschillende droog
technieken in de praktijk getest. In onze eigen bouw
laboratoria worden theorie en praktijk afgewisseld  
en wordt een waterschade in verschillende  
constructies gedroogd en beoordeeld  
aan de hand van metingen. 

De producten van Corroventa zijn van doorslaggevend 
belang voor de gevolgen van bijvoorbeeld een over-
stroming; er staat dan veel op het spel. 

Samenwerkingspartners en onroerendgoedeigenaren moeten  
erop kunnen vertrouwen dat onze producten hun werk doen 
en dat onze serviceorganisatie al even betrouwbaar is. 

Alle Europese kantoren van Corroventa beschikken over deskundig 
personeel om een snelle service aan onze apparaten mogelijk te 
maken. De uitgangspositie is heel eenvoudig: wij staan altijd klaar. 
Onze technische support is 24 uur per dag beschikbaar en tijdens het 
verhelpen van storingen zijn er natuurlijk leenapparaten beschikbaar.

Hoofdkantoor VerkoopkantorenDochterbedrijven
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Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt 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. Alle productie vindt plaats in de 
fabriek 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 +31 61 445 49 65 en praat met een expert.  

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis uw problemen zo effectief mogelijk op te lossen. 

Een partnership met Corroventa bete-
kent een flexibele samenwerking. Onze 
vier businessmodellen zijn zo opgezet 
dat onze samenwerkingspartners een zo 
goed mogelijke oplossing krijgen. 

  Uitrusting kopen met aangepaste 
garanties, service- en supportover-
eenkomsten.

  Korte tijd huren om bijv. bij een  
piekbelasting extra apparaten te  
kunnen inzetten.

  Apparatenpool. U hebt de apparaten 
langere tijd in huis, wat de samen-
werking tussen beide partijen vereen-
voudigt. Bovendien wordt het aantal 
transporten teruggebracht.

  Leasen.

VIER BUSINESSMODELLEN – KIES ER EEN OP BASIS VAN UW BEHOEFTEN

KOPEN HUREN APPARATENPOOL LEASEN


