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Gebruiksaanwijzing HP 2000XT 

Beoogd gebruik  
De HP 2000XT is ontwikkeld en bestemd voor het drogen van waterschade door middel van het 
creëren van een luchtstroom voor het drogen van isolatie in vloeren en wanden met 
frameconstructies. De HP 2000XT heeft twee snelheidsinstellingen overeenkomend met 1500 m3/u 
en 500 m3/u.  
 
De inlaat van de ventilator is naar de vloer gericht en aan de achterkant heeft hij een 100 mm grote 
uitlaatopening alsook zes 50 mm grote uitlaatopeningen om de lucht naar behoefte door slangen te 
kunnen distribueren.  
 
De HP 2000XT is robuust en voorzien van rubberpoten om krassen in en verkleuring van 
vloeroppervlakken tegen te gaan, alsook een elektromechanische bedrijfsduurmeter of tijd/kWh-
teller. Indien de lucht moet worden gefilterd, kan de HP 2000XT worden gebruikt in combinatie met 
Flexifilter HEPA H13.  
 

Eigenschappen: 
• Hoge capaciteit  • Twee snelheden  
• Robuust • Bedrijfsduurmeter of tijd/kWh-teller  
• Laag geluidsniveau • Stapelbaar  

Productierichtlijn 
De HP 2000XT is CE-goedgekeurd.  
Aansprakelijkheidsbeperking 

• Onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van het product kunnen tot schade aan goederen 
en lichamelijk letsel leiden.  

• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen en lichamelijk 
letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, van gebruik van het product 
voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is of van nalatigheid bij de naleving van 
deze waarschuwingen. Dergelijke gevallen van schade, letsel en dergelijke vallen niet onder 
de productgarantie.  

• De productgarantie dekt verbruiksonderdelen of normale slijtage niet.  
• Het is de verantwoordelijk van de koper om het product bij levering en vóór gebruik te 

controleren om zeker te zijn dat het in goede staat verkeert. De productgarantie dekt geen 
schade ontstaan als gevolg van het gebruik van defecte producten.  

• Er mogen geen wijzigingen of aanpassingen in het product worden aangebracht zonder 
schriftelijke toestemming van Corroventa Avfuktning AB.  

•  Het product, technische gegevens en/of installatie- en gebruiksaanwijzingen kunnen zonder 
voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.  

• Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie die wordt beschermd via de geldende wetgeving 
inzake intellectueel eigendom. Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag 
gereproduceerd, opgeslagen in een informatiesysteem of in enige vorm of op enige wijze 
overgedragen worden zonder schriftelijke toestemming van Corroventa Avfuktning AB. 
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Eventuele opmerkingen betreffende de inhoud van dit document kunt u sturen naar:  

Corroventa Avfuktning AB  Tel. + 46 (0)36-37 12 00 
Mekanikervägen 3  564 35 Bankeryd   
E-mail mail@corroventa.se 
ZWEDEN 

Veiligheidsinformatie 
Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van acht (8) jaar en ouder en door personen 
met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of door personen die over 
onvoldoende kennis/ervaring beschikken, mits ze instructies of informatie hebben gehad over de 
manier waarop je de apparatuur veilig kunt gebruiken en ze de eventuele risico's begrijpen. 

Kinderen mogen niet spelen met de apparatuur. Reiniging en onderhoud mogen niet worden 
uitgevoerd door kinderen die daarbij niet worden begeleid.  

Elektrische installaties die worden aangelegd in samenhang met de installatie van de HP 2000XT 
moeten conform plaatselijke en landelijke voorschriften worden uitgevoerd door een erkend 
elektricien. 

Bovendien moeten de volgende waarschuwingen en instructies gelezen en opgevolgd worden: 

1. De ventilator is uitsluitend bestemd voor binnengebruik.  
2. De ventilator mag niet worden gevoed met spanning voordat de installatiewerkzaamheden 

volgens deze gebruiksaanwijzing zijn voltooid. 
3. Een ventilator die wordt gevoed met spanning, mag niet worden afgedekt, omdat dat tot 

oververhitting en brandgevaar kan leiden. 
4. De ventilator mag niet worden gebruikt als werktafel, werkbok, pallet of krukje.  
5. Het is niet toegestaan om de ventilator te gebruiken als opstapje of platform.  
6. Olie, vet, oplosmiddelen, boracol en soortgelijke stoffen mogen niet in aanraking komen met 

de ventilator.  
7. De droger mag niet worden gebruikt op plaatsen waar explosieve gassen kunnen voorkomen.  
8. Steek geen voorwerpen in de in- of uitlaatopening van de ventilator, omdat dat tot materiële 

schade of letsel kan leiden.  
9. Installeer de ventilator stevig en waterpas, zodat hij niet kan omvallen.  
10. Houd kinderen, dieren en omstanders tijdens de installatiewerkzaamheden weg van de 

werkplek. 
11. Neem contact op met de dealer als de ventilator kapot is en als de stroomaansluiting of het 

snoer beschadigd zijn. U mag nooit het product zelf repareren als u geen speciale training 
van de fabrikant hebt gehad.  

12. Wees voorzichtig, zodat u het elektriciteitssnoer niet beschadigt. Het snoer mag niet door 
water of langs scherpe randen lopen.  

13. U mag de ventilator nooit dragen of voorttrekken aan zijn snoer. 
14. Gebruik van het product in een vochtige of natte omgeving kan risico's inhouden. De 

ventilator mag niet in aanraking komen met water.  
15. De ventilator mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard contact met een spanning 

en frequentie die overeenkomen met het typeplaatje van de ventilator.  
16. Om het risico van elektrische schokken tot een minimum te reduceren, moet er een 

aardlekschakelaar worden gebruikt.  
17. De elektrische delen van de apparatuur mogen niet in aanraking komen met water. Mocht 

dat toch gebeuren, dan moet u controleren of de apparatuur droog is voordat deze opnieuw 
wordt gebruikt.  

18. De ventilator moet altijd worden losgekoppeld van het net voordat hij wordt geopend.  
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19. Reparatie en onderhoud van de elektronica en het elektrische systeem van de ventilator 
mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien. 

20. De ventilator mag niet worden gebruikt met andere accessoires dan degene die in deze 
handleiding worden genoemd of die door Corroventa Avfuktning AB zijn goedgekeurd. 

 
Neem contact op met de leverancier voor meer adviezen over productveiligheid en gebruik van het 
product.  

 

Leveringscontrole 
 
De HP 2000XT wordt geleverd met de volgende onderdelen:  

Centrifugale ventilator HP 2000XT 1x 

Gebruiksaanwijzing 1x 
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Productoverzicht 
Op de onderstaande foto's wordt de HP 2000XT gepresenteerd met al zijn uitwendige onderdelen en 
bedieningsmechanismen.  

 

 

  

 

  

Snelheidskiezer 

Aansluitpunten
: 
6 x 50 mm 
1 x 100 mm 

Inklapbare 
handgreep 

 

Schakelaar, uit/aan 
(rode schakelaar) 

Slijtvaste rubberpoten 

Bedrijfsduurmeter 
of tijd/kWh-teller 

Luchtinlaat, naar de vloer gericht 
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Droogmethode – Drogen met geforceerde lucht  
De HP 2000XT is een centrifugale ventilator die voor een grote luchtstroom zorgt, waadoor hij 
geschikt is voor luchtdistributie alsook voor het drogen van vloeren en wanden met 
frameconstructies en andere constructies met lichte isolatie, zoals bijv. glaswol, waar de 
luchtstromen eenvoudig kunnen worden aangedreven. Wanneer de ventilator voor een dergelijk 
doel wordt gebruikt, moet hij bij voorkeur volgens onderstaande beschrijving worden geïnstalleerd 
om het effect van drogen met geforceerde lucht te krijgen.  

Drogen met geforceerde lucht  

De droge lucht van de droger wordt door de slang naar de HP 2000XT geleid, zodat deze dicht bij de 
inloop uitmondt. Dan wordt de droge lucht van de droger gemengd met de lucht in de ruimte, in de 
ventilator gezogen en verder de constructie in gevoerd. Op die manier verkrijg je een effect van 
drogen met geforceerde lucht, waarbij de warme, droge lucht in de constructie wordt geperst. Dit 
vergroot het dampdrukverschil en resulteert daarom in sneller drogen.  

Let op! Bij drogen met geforceerde lucht kunnen er vezels/deeltjes loskomen uit de constructie, die 
in de omgevende lucht terechtkomen. Als dat een potentieel gevaar vormt, moeten er 
voorzorgsmaatregelen worden overwogen, zoals het afdichten van de ruimte met kunststoffolie of 
het gebruik van een luchtreiniger. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u in plaats daarvan een 
vacuümdroogmethode kiezen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van filters en een turbine, een 
ventilator met hogere druk.  

 

 

 

 

 

  

Drogen met geforceerde lucht. De centrifugale ventilator 
wordt gevoed met droge lucht uit droger en perst de lucht 
vervolgens in de constructie.  
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Accessoires  
Flexifilter HEPA H13 is verkrijgbaar als een accessoire dat rechtstreeks kan worden aangesloten op de 
HP 2000XT. Neem dan de bovenkap van Flexifilter HEPA H13 weg en vervang deze door de HP 
2000XT. Flexifilter HEPA H13 is een compacte en lichte filtereenheid, die wordt gebruikt bij het 
reinigen van grote luchtvolumes. Met zijn H13-classificatie heeft dit filter tot 1080 m3/u een 
scheidingsgraad van meer dan 99,95%. De unit bevat ook een koolfilter voor de reductie van vieze 
lucht. 

Installatie  
1. Plaats de HP 2000XT op de plek waar deze moet worden gebruikt en sluit de slangen aan die 

gebruikt moeten worden voor de luchtdistributie.  
2. Sluit het snoer aan op een 1-fasig contact van 230 VAC met een zekering van 10 A of 

maximaal 16 A. Omdat het apparaat doorgaans wordt gebruikt in vochtige of natte ruimtes, 
moet er een aardlekschakelaar worden gebruikt.  

3. Zet de stroomschakelaar op Aan en kies de snelheid, hoog of laag.  
4. Controleer of de luchtstromen zijn als beoogd.  

Storingzoeken  
 

Symptoom Waarschijnlijke oorzaak  Te verhelpen door 

De ventilator start 
niet.  

Het elektriciteitssnoer is 
niet aangesloten.  

Er is geen stroombron 
beschikbaar  

Controleer of het elektriciteitssnoer is 
aangesloten en of er spanning in het 
elektrische contact staat.  

 

   

De luchtstroom is te 
klein.   

De tegendruk in de 
installatie is te groot.  
 
 

 
De ventilator werkt niet.  

Stel de installatie af om de tegendruk te 
verlagen, bijvoorbeeld door meerdere 
slangen te gebruiken of meerdere gaten in 
de constructie te maken.  

 
Neem voor reparatie van de ventilator 
contact op met de dealer.  
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Technische gegevens  
 

HP 2000XT 

Type LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Hoeveelheid lucht (m3/u) 
Hoge snelheid: 1500 
Lage snelheid: 500  

Aansluitspanning 230 VAC / 50 Hz 
Rendement (W) 295 
Hoogte x breedte x lengte (mm)  275 x 400 x 390  
Gewicht (kg) 13 

 
 

 

 



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

Tel +49 (0) 2154- 88 40 90 • www.corroventa.nl
WEE-reg.nr. DE23250315

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?
Kijk op 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.

Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwalite-
it 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 een van de grootste verhuur parken in 
Europa. Alle productie vindt plaats in de fabriek in Bankeryd, Zweden.

www.corroventa.nl
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