REMS Secco 50 / 80

Elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer

Leveringen omfatter

REMS Secco 50 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug.
Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor
230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Næsten lydløs
drift. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h. Elektronisk styreenhed med belyst, stort betjeningspanel og hukommelsesfunktion. Elektronisk
hygrostat. Luftﬁlter. Intern 7,7 l kondensvand beholder. I stabilt plasthus med hjul.
I karton.
Art.-nr.
132011R220
Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

Info

Info

REMS Secco 80 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug.
Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor
230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant
drift. Meget lydsvag drift. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h.
Elektronisk styreenhed med belyst 3" display og hukommelsesfunktion. Elektronisk
hygrostat, drifts-time-tæller, strømforbrugs-tæller. Luftﬁlter. I stabilt stålkabinet
på kørbart stålrørsstel med store hjul. I karton.
Art.-nr.
132010R220
Andre netspændinger på forespørgsel.
Tilbehør
Beskrivelse
Art.-nr.
11,5 l kondensvand beholder Secco 80 til opsamling
af kondensvand inde i stålkabinettet. Til REMS Secco 80. 132100R
Udblæsningssæt Secco 80, bestående af aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af
metal til ophængning på stedet, med tilslutningsﬂange,
til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning
af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere
påblæsning af våde arealer. Til REMS Secco 80.
132104R
Kondensvand beholder med pumpe Secco 50,
til aﬂedning af kondensen fra kondensvand beholderen
til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask.
Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 50.
132129R220
Kondensvand beholder med pumpe Secco 80, til
aﬂedning af kondensvand fra kondensvand beholderen
til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask.
Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 80.
132121R220
Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Til REMS Secco 50 bl.a.
132132R220
REMS Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv
fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk,
gips, træ. I taske.
132115R
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