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REMS Secco 50 / 80 Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép

Tartozékok

Szállítási terjedelem
REMS Secco 80 Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási  
felhasználásra is. A helyiségek szárítá sához, pincehelyiségek páramentesítéséhe,  
beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús 
kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 680 W, automatikus forró 
gázos leolvasztó rendszerrel, folyamatos működés. Nagyon csendes működés. 
Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m³ / h. Elektro-
nikus 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.

Cikk-sz.
132010 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Megnevezés Cikk-sz.
Secco 80 11,5 l-es kondenzátumtartály   a konden zátum 
elvezetéséhez az acéllemez házon belül.  
REMS Secco 80 számára. 132100 R
Secco 80 levegőkivezető készlett,  légkivezető csőböl  
Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekböl,  
a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel,  
a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos 
helységek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek  
kiszártásához, a nedves felületek szárításához.  
REMS Secco 80 számára. 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. 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. 132121 R220
Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, 
 pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhaszná-
lónak / az ügyfélnek. 132132 R220
REMS Detect W,  dielektromos nedvességmérő  
építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség  
mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában. 132115 R
REMS Orkan , elektromos ipari ventilátor, lásd 328. oldal.

Kondenzátumtartály szivattyúval a Secco 50  
és Secco 80-hoz
Kondenzátumtartály kondenzvízszivattyúval a kodenzátum átirányításához a kon-
denzátumtartályból, a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba, mint tartozék.

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

REMS Orkan
Elektromos páramentesítők/ipari szárítók támogatására. Az árvizek és csőtörések 
után a kiszárítás és páramentesítés felgyorsítása érdekében előnyös a légcserét 
javítani elektromos ipari ventilátorral REMS Orkan-nal (328. oldal). 

Szállítási terjedelem
REMS Secco 50 Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási  
felhasználásra is. A helyiségek szárítá sához, pincehelyiségek páramentesítésé-
he, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús 
kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 760 W, elektromos leol-
vasztással, folyamatos működés. Nagyon csendes működés. Szárítási teljesít-
mény ≤ 50 l/24 h, a levegő mennyisége ≤ 265 m³/h. Elektronikus vezérlőegyég 
nagy méretű vezérlő kijelzővel és memória funkcióval. Elektronikus higrométer.  
Légszűrő. Belső 7,7 l-es kondenzátumtartály. Szilárd műanyag szekrény  
forgatható kerekekkel. Kartondobozban.

Cikk-sz.
132011 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.


