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Elektronikus  
páramentesítő/építési 
légszárító gép

REMS Secco 50 
REMS Secco 80
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Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő/építési légszárító 
gép helyiségek szárításához, pl. csőtörés, beázás után, vagy dohos  
pincehelyiségek párátlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához 
pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Felhasználható a vállalkozás-
ban professzionális kisipari és ipari használatra is.

Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h
Levegőhozam ≤ 850 m³/h

17
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REMS Secco 80 – Elektromos páramentesítő és 
száríttó ipari felhasználására.

Nagy minőségű hűttő agregátummal, hatékony dugattyús kompresszorral, nagy teljesítményű kondenzátor motorral  

1200 W, automatikus forrógázos leolvasztással, lehetővé teszi a magas páramentesítő teljesítményt, egészen 80 l / 24 h, 

folyamatos működtetés alatt is. Elektromos vezérlőegység több funkcióval elmenti az aktuális beállításokat, hogy folyama-

tosan tudjon működni, pl. az áramkiesés után is. Nagyon csendes munkavégzés ideális a lakott helyiségek felhaszánlásá-

ban is. Számítógépes beépített munkaóra és villanyfogyasztás számlálóval, így a REMS Secco ideális a vállalkozásokba 

és az iparba, a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / illetve az ügyfélnek.

1  Kompakt, könnyen kezelhető konstrukció,  
stabil szerkényben portechnikás bevonattal. 
Súly 54 kg.

2  Nagy légbeszívó terület, mosható légfilter. 

3  Elektronikus hidrometer a páratartalom 
szabályo zásához: Automatikus kikapcsolás,  
a kívánt páratartalom elérése után, automati-
kus újra kapcsolás növekvő páratartalom  
esetében.

4  Oldalsó légkimenet az optimális légáramlásért. 

5  Tömlő a keletkező kondenzvíz belső, 11,5 l-es 
kondenzátumtartályba (tartozék) vagy oldalra  
kivezetve egyéni tartályba vagy közvetlenül  
a lefolyóvezetékbe történő elvezetéséhez. 

6  Kapcsoló az üzembe helyezéshez a beépített 
kondenzátorhoz 11,5 l. Automatikus kikapcso-
lás hangjelzéssel a belső tartály használata 
esetében, amennyiben eléri a 11,5 l maximális 
töltés szintet. 

7  Számítógépes vezénylés az áramfelvétel  
ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének 
jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek. 

8  A készülék alljzati dugója a további  
vezetékekhez.

9  Praktikus tárolórekesz a vezetékekre  
a szállítás során. 

10 Stabil, mobilis csöves acélváz, nagy  
kerekekkel a könnyű szállítás érdekében,  
akár a lépcsőkön is. Gondmentesen  
az acél csöveken is lehet előre hátra  
mozgatni a gépet, akár a rakterekben is. 

Nagy levegőfelszívó felülettel, mosható  
levegőfilterrel és elektronikus páramérővel.
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Beépített számítógép a munkaóra és (kép jobbra) 
villanyfogyasztás számolóval (kép balra), pl. a bizto-
sítónak a káreset jelentésre / a munkamegbízónak.

11 	 Hűtőegység 
Nagy teljesítményű párátlanító köszönhetően 
a kiváló hűtési egységnek, a nagyon hatékony 
forgódugyattyús kompresszornak és a nagy 
teljesítményű kondenzátor motornak 230 V, 
1200 W

12 Automatikus forrógázos leolvasztó rendszer-
rel, folyamatos működés. Nagyon csendes,  
alkalmas lakott területeken. Szárítási teljesít-
mény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége  
≤ 850 m³ / h. Minőségi hűtőközeg R-407C.

13	 Elektronikus	vezérlő	egység 
Megvilágított, 3"-os LCD kijelző, 70 mm-es  
képátló, a következő adatok áttekinthető kijel-
zésére: mért páratartalom, előírt páratartalom, 
üzemórák száma, a hűtőaggregát, a leolvasz-
tási funkció és a kompresszorvédő funkció 
üzemállapota, a belső 11,5 l-es kondenzátum-
tartály üzemi helyzete. 

14 Gombbal állítsa be a kívánt páratartalom  
értékét lépésekben 1% -os, vagy 30% és  
90%, a folyamatos működésért. 

15 Memória funkció elmenti a beállításokat  
automatikusan folytatja a működést az  
áramszünet után is.

16	 A	kimeneti	levegő	beállítása	Secco	80 
Nagyátmérőjű légkivezető cső Ø 200 mm,  
10 m hosszú, rögzítő fém szemekkel, a fela-
kasztás segítségére, csatlakozó peremmel,  
a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, 
a dohos helységek páramentesítéséhez, pl. 
Álmennyezetek kiszárításához, a nedves  
felületek szárításához.

17 11,5 l tartály a kondenzátumra (tartozék).

18 REMS	Detect	W	 
dielektromos nedvességmérő építőanyagokban 
a roncsolásmentes nedvesség mérésére,  
pl. beton, falazat, gipsz, fa.

7

Elektonikus vezérlőegység megvilágítással  
3” képernyővel.

13

7



Info

Info

REMS	Secco	80	Set.	Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási felhasználásra is. 
A helyiségek szárítá sához, pincehelyiségek páramentesítéséhez, beton, falazat, vakolat, esztrich 
szárításához. Hűtő agregát rotációs kompresszorral, kondenzátor motor 230 V, 50 Hz, 1200 W, 
automatikus forrógázos leolvasztással a  rendszer folyamatos működéséért. Nagyon csendes. 
Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m³ / h. Elektronikus vezérlőegy-
ség világít 3 "kijelző és memória funkciók. Az elektronikus higrométer, számítógép üzemóra, 
gép áram felvétele. Levegő szűrő. A szilárd acéllemez burkolat egy mobilis talapzat acélcsövek-
ből nagy kerekekkel. Kartondobozban.
   Cikkszám 132010 R220#  

Helytakarékos tárolás, összerakható.
Hűttő agregátummal,  hatékony dugattyús kompresz- 
szorral automatikus leolvasztással forró levegővel.

REMS Secco 50 – kis alternatíva  
a magas igényekkel való szárításhoz.
REMS	Secco	50	Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási felhasználásra is. 
A helyiségek szárítá sához, pincehelyiségek páramentesítéséhez, beton, falazat, vakolat, esztrich 
szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 
1200 W, automatikus forrógázos leolvasztó rendszerrel, folyamatos működés. Nagyon csendes 
működés. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m³ / h. Elektronikus  
vezérlőegység világít 3 "kijelző és memória funkciók. Az elektronikus higrométer, számítógép 
üzemóra, gép áram felvétele. Levegő szűrő. A szilárd acéllemez burkolat egy mobilis talapzat 
acélcsövekből nagy kerekekkel. Kartondobozban.
   Cikkszám 132011 R220#  
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Tartozék REMS Secco 80/50
Secco	80	11,5	l-es	kondenzátumtartály	 
a kondenzátum elvezetéséhez az acéllemez házon belül.  
REMS Secco 80 számára.   Cikkszám 132100 R#  

Secco	80	Levegőkivezető	készlett 
légkivezető csőböl Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém  
szemekből, a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel,  
a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos  
helységek páramentesítéséhez, pl. álmennyezetek  
kiszárításához, a nedves felületek szárításához.  
REMS Secco 80 számára.   Cikkszám 132104 R#  

Secco	50	kondenzátumtartály	szivattyúval		 
a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból  
a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba.  
Töltésmagasság ≤ 2 m. REMS Secco 50 számára.   Cikkszám 132129 R220#  

Secco	80	kondenzátumtartály	szivattyúval		 
a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból  
a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba.  
Töltésmagasság ≤ 2 m. REMS Secco 80 számára.   Cikkszám 132121 R220#  

Számítógépes	vezénylés	az	áramfelvétel	ellenőrzése,	 
 pl. a munkaórák mennyiségének jelentése  
a felhasználónak / az ügyfélnek.   Cikkszám 132132 R220#  

REMS	Detect	W	 
dielektromos nedvességmérő építőanyagokban  
a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton,  
falazat, gipsz, fa. Táskában.    Cikkszám 132115 R#  

Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

REMS	Česká	republika	s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
Es-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


