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REMS Secco 50 / 80 Elektryczne osuszacze powietrza/nagrzewnice budowlane

Wydajne, wysoce skuteczne osuszacze powietrza/ 
nagrzewnice budowlane do suszenia pomieszczeń,  
np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po  
powodziach, do suszenia zatęchłych piwnic itp. oraz  
do przyspieszonego suszenia np. betonu, murów,  
tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie  
i przemyśle.
REMS Secco 50
Wydajność usuwania wilgoci              ≤ 50 l/24 h
Ilość powietrza ≤ 265 m³/h
REMS Secco 80
Wydajność usuwania wilgoci              ≤ 80 l/24 h
Ilość powietrza ≤ 850 m³/h

REMS Secco – do suszenia i usuwania wilgoci. 
Uniwersalne zastosowanie
Wydajne, wysoce skuteczne osuszacze powietrza/nagrzewnice budowlane do 
suszenia pomieszczeń, np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po powo-
dziach, do suszenia zatęchłych piwnic itp. oraz do przyspieszonego suszenia np. 
betonu, murów, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie i przemyśle.

Konstrukcja Secco 50
Kompaktowa, poręczna konstrukcja w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucz-
nego. Ciężar 21 kg. Duża powierzchnia zasysania powietrza z oczyszczanym filtrem 
powietrza. Elektroniczny higrostat do ustawienia żądanej wilgotności powietrza:  
Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanej wilgotności powietrza, auto-
matyczne ponowne włączenie w przypadku wzrostu wilgotności powietrza. Wylot 
powietrza w górę zapewniający optymalną cyrkulację powietrza. Przewód do od-
prowadzania kondensatu do wewnętrznego zbiornika kondensatu o pojemności 
7,7 l, możliwość wyprowadzenia węża z boku w celu odprowadzania kondensatu 
do podstawianego zbiornika lub bezpośrednio do przewodu odpływowego. Auto-
matyczne wyłączenie z wykorzystaniem sygnału wyłączenia w przypadku zasto-
sowania 7,7 l wewnętrznego zbiornika kondensatu przy osiągnięciu maksymal-
nego poziomu kondensatu. Licznik godzin pracy i licznik zużycia prądu, np. w celu 
zgłoszenia likwidatorowi szkód/zleceniodawcy, dostępny jako akcesoria. Stabilna 
obudowa z tworzywa sztucznego z kółkami ułatwiając transport. 

Konstrukcja Secco 80
Kompaktowa, poręczna konstrukcja w wytrzymałej, malowanej proszkowo obu-
dowie z blachy stalowej. Ciężar 51 kg. Duża powierzchnia zasysania powietrza  
z oczyszczanym filtrem powietrza. Elektroniczny higrostat do ustawienia żądanej 
wilgotności powietrza: Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanej wilgot-
ności powietrza, automatyczne ponowne włączenie w przypadku wzrostu wil-
gotności powietrza. Boczny wylot powietrza zapewniający optymalną cyrkulację 
powietrza. Przewód do odprowadzania kondensatu do wewnętrznego zbiornika 
kondensatu o pojemności 11,5 l (akcesoria), możliwość wyprowadzenia z boku w 
celu odprowadzania kondensatu do podstawianego zbiornika lub bezpośrednio do 
przewodu odpływowego. Włącznik/Wyłącznik trybu pracy z lub bez wewnętrznego 
11,5 l zbiornika kondensatu. Auto matyczne wyłączenie z wykorzystaniem sygnału 
wyłączenia w przypadku zastosowania 11,5 l wewnętrznego zbiornika kondensatu 
przy osiągnięciu maksymalnego poziomu kondensatu. Licznik godzin pracy i 
licznik zużycia prądu, np. w celu zgłoszenia likwidatorowi szkód/zleceniodawcy. 
Gniazdo do odłączanego przewodu przyłączeniowego. Praktyczne miejsce na 
odłożenie przewodu podłączeniowego na czas transportu. Wytrzymały, mobilny 
stelaż z rur stalowych z dużymi kołami zapewniającymi łatwy transport, również  
po schodach. Bezproblemowe opuszczanie i wciąganie maszyny tylną stroną  
stelaża z rur stalowych, np. z lub na powierzchnię ładunkową pojazdu. 

Agregat chłodniczy Secco 50
Duża wydajność usuwania wilgoci dzięki wysokiej klasy agregatowi chłodniczemu 
z wysoce wydajną sprężarką z wirującymi tłokami i mocnym silnikiem konden-
satorowym 230 V, 760 W, z elektronicznym systemem odszraniania, przeznaczony 
do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca, przeznaczony również do zamieszkanych 
pomieszczeń. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 50 l/24 h, ilość powietrza ≤ 265 m³/h. 
Wysokiej jakości czynnik chłodniczy R-290. 

Agregat chłodniczy Secco 80
Duża wydajność usuwania wilgoci dzięki wysokiej klasy agregatowi chłodniczemu 
z wysoce wydajną sprężarką z wirującymi tłokami i mocnym silnikiem kondensa-
torowym 230 V, 680 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, 
przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca, przeznaczony również do  
zamieszkanych pomieszczeń. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, ilość  
powietrza ≤ 850 m³/h. Wysokiej jakości czynnik chłodniczy R-290. 

Elektroniczna jednostka sterująca Secco 50
Podświetlany, duży panel do obsługi z przejrzystym wskazaniem aktualnej wil-
gotności powietrza, zadanej wilgotności powietrza, stanu roboczego agregatu 
chłodniczego, funkcji odszraniania. Przyciski do ustawienia żądanej wilgotności 
powietrza krokowo co 5 % w zakresie od 30 % do 90 % oraz ustawienia ciągłego 
trybu pracy. Przyciski 2 prędkości wentylatora. Przycisk zegara sterującego. 
Funkcja Memory zapamiętuje ustawienia, co pozwala na automatycznie wznowienie 
pracy po zaniku zasilania.

Elektroniczna jednostka sterująca Secco 80
Podświetlany 3" wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 70 mm, z przejrzystym 
wskazaniem aktualnej i zadanej wilgotności powietrza, liczby godzin pracy, stanu 
roboczego agregatu chłodniczego, funkcji odszraniania, funkcji ochrony sprężarki 
oraz ustawienia trybu pracy wewnętrznego 11,5 l zbiornika kondensatu. Przyciski 
do ustawienia żądanej wilgotności powietrza krokowo co 1 % w zakresie od 30 % 
do 90 % oraz ustawienia ciągłego trybu pracy. Funkcja Memory zapamiętuje  
ustawienia, co pozwala na automatycznie wznowienie pracy po zaniku zasilania.
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REMS Secco 50 / 80 Elektryczne osuszacze powietrza/nagrzewnice budowlane

Osprzęt

Zakres dostawy
REMS Secco 80 Set. Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana 
do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic 
itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu.Agregat chłodniczy 
ze sprężarką z wirującymi tłokami i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 
680 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, przeznaczony 
do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, 
ilość powietrza ≤ 850 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym 
3" wyświetlaczem i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat, licznik godzin pracy, 
licznik zużycia prądu. Filtr powietrza. W wytrzymałej obudowie z blachy stalowej 
na mobilnym stelażu z rur stalowych z dużymi kołami. W kartonie.

Nr art.
132010 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Wyszczególnienie Nr art.
Zbiornik kondensatu 11,5 l Secco 80  do odprowadzania 
kondensatu w obrębie obudowy z blachy stalowej.  
Do REMS Secco 80. 132100 R
Zestaw powietrza odlotowego Secco 80 , złożony z prze-
wodu powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m, 
z uchwytami mocującymi z metalu do zawieszenia na 
miejscu, z kołnierzem przyłączeniowym, do dystrybucji 
powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania 
wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych 
oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni. 
Do REMS Secco 80. 132104 R
Zbiornik kondensatu z pompą Secco 50  do odprowadza-
nia kondensatu ze zbiornika kondensatu do położonego 
wyżej zbiornika lub umywalki. Wysokość tłoczenia ≤ 2 m. 
Do REMS Secco 50. 132129 R220
Zbiornik kondensatu z pompą Secco 80  do odprowadza-
nia kondensatu ze zbiornika kondensatu do położonego 
wyżej zbiornika lub umywalki. Wysokość tłoczenia ≤ 2 m. 
Do REMS Secco 80. 132121 R220
Licznik godzin pracy i licznik zużycia prądu,  np.  
w celu zgłoszenia likwidatorowi szkód/zleceniodawcy. 
Do REMS Secco 50 i innych. 132132 R220
REMS Detect W,  wilgotnościomierz pojemnościowy do 
nieniszczącego pomiaru wilgotności materiałów budow-
lanych, np. betonu, murów, gipsu, drewna. W torbie. 132115 R
REMS Orkan , elektryczne dmuchawy budowlane, patrz strona 328.

Zbiornik kondensatu z pompą Secco 50 i Secco 80
Zbiornik kondensatu z pompą do odprowadzania kondensatu ze zbiornika konden-
satu do położonego wyżej zbiornika lub umywalki, dostępny jako akcesoria. 

Zestaw powietrza odlotowego Secco 80
Duży przewód powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m , z uchwytami 
mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kołnierzem przyłączeniowym, 
do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z 
pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu 
mokrych powierzchni (akcesoria).

REMS Orkan
Do wspomagania pracy elektrycznych osuszaczy powietrza/nagrzewnic budow-
lanych. Podczas przyspieszonego osuszania i usuwania wilgoci po powodziach  
i zalaniach spowodowanych uszkodzeniem instalacji zaleca się, by wspomóc  
wymianę powietrza za pomocą elektrycznych dmuchaw budowlanych REMS  
Orkan (strona 328). 

Zakres dostawy
REMS Secco 50 Set. Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana 
do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic 
itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze 
sprężarką z wirującymi tłokami i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 760 W, 
z elektronicznym systemem odszraniania, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo 
cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 50 l/24 h, ilość powietrza ≤ 265 m³/h. 
Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym, dużym panelem do obsługi 
i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat. Filtr powietrza. Wewnętrzny zbiornik 
kondensatu o pojemności 7,7 l . W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego  
z kółkami. W kartonie.

Nr art.
132011 R220

Dla innych napięć na zapytanie.


