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Příslušenství

Rozsah dodávky
REMS Secco 80 Set. Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro  
použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů 
aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. Chladící agregát s rotačním 
pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 680 W, s 
automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. 
Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 80 l / 24  h, množství vzduchu ≤ 850 m³/h. 
Elektronická řídicí jednotka s osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektro-
nický vlhkoměr, počítač provozních hodin, počítač odběru proudu. Vzduchový filtr.  
V pevné skříni z ocelového plechu na pojízdném podstavci z ocelových trubek  
s velkými koly. V kartonu.

Obj.č.
132010 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Označení Obj.č.
Nádoba na kondenzát 11,5 l Secco 80  pro odvádění  
kondenzátu uvnitř plechové skříně. Pro REMS Secco 80. 132100 R
Sada výstupního vzduchu Secco 80,  skládá se  
z hadice výstupního vzduchu o Ø 200 mm, 10 m dlouhé,  
s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení na místě,  
s připojovací přírubou, pro rozdělování výstupního  
vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. 
nad mezistropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých 
ploch. Pro REMS Secco 80. 132104 R
Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 50,   
k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát  
do výše položené nádoby nebo do umyvadla.  
Čerpací výška ≤ 2 m. Pro REMS Secco 50. 132129 R220
Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 80,   
k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát  
do výše položené nádoby nebo do umyvadla.  
Čerpací výška ≤ 2 m. Pro REMS Secco 80. 132121 R220
Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu,  
např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi.  
Pro REMS Secco 50 aj. 132132 R220
REMS Detect W,  dielektrický měřič vlhkosti  
k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních  
hmotách, např. betonu, zdivu, sádře, dřevu. V tašce. 132115 R
REMS Orkan , elektrické stavební ventilátory, viz strana 328.

REMS Secco 50 / 80 Elektrické odvlhčovače vzduchu/stavební vysoušeče

Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 50 a Secco 80
Nádoba na kondenzát s čerpadlem kondenzátu k přesměrování kondenzátu z ná-
doby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla, jako příslušenství.

Sada výstupního vzduchu Secco 80
Velkorozměrová hadice výstupního vzduchu Ø  200 mm, 10 m dlouhá, s upevňova-
cími kovovými oky pro zavěšení na místě, s připojovací přírubou, k rozdělování  
výstupního vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. nad mezistropy, 
a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch (příslušenství).

REMS Orkan
K podpoře elektrických odvlhčovačů vzduchu/stavebních vysoušečů. Pro zrych-
lené vysoušení a odvlhčování po záplavách a po škodách způsobených vodou z 
vodovodu je výhodné, zlepšit výměnu vzduchu elektrickými stavebními ventilátory 
REMS Orkan (strana 328). 

Rozsah dodávky
REMS Secco 50 Set. Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro  
použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů 
aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. Chladící agregát s rotačním  
pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 760 W,  
s elektronickým odmrazováním, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. 
Vysoušecí výkon ≤ 50 l/24 h, množství vzduchu ≤ 265 m³/h. Elektronická řídící 
jednotka s osvětleným velkoplošným ovládacím displejem a paměťovou funkcí. 
Elektronický vlhkoměr. Vzduchový filtr. Vnitřní 7,7 l nádoba na kondenzát.  
V pevné plastové skříni s otočnými kolečky. V kartonu.

Obj.č.
132011 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.


