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REMS Secco 50 / 80 Elektrisk luftavfuktare/byggtork

Tillbehör

Leveransens omfattning
REMS Secco 80 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För tork-
ning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong,  
murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och konden-
satormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het 
gas, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd 
≤ 850 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst 3" display och minnesfunktion. 
Elektronisk hygrostat, drifttimmesräknare, strömförbrukningsmätare. Luftfilter.  
I stabilt hus av stålplåt på körbart stålrörstativ med stora hjul. I kartong.

Art. nr
132010 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Beteckning Art. nr
11,5 l kondensvatten behållare Secco 80  för upp samling 
av kondensvatten inne i stålplåtshuset.  
För REMS Secco 80. 132100 R
Avluftningssats Secco 80 , bestående av frånluftslang 
Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall för upp-
hängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördel-
ning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. 
ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor. 
För REMS Secco 80. 132104 R
Kondensvatten behållare med pump Secco 50,   
för vidareledning av kondensatet från kondensvatten 
behållaren till en högre placerad behållare eller till ett 
tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 50. 132129 R220
Kondensvatten behållare med pump Secco 80,   
för vidareledning av kondensatet från kondensvatten 
behållaren till en högre placerad behållare eller till ett 
tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 80. 132121 R220
Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare,   
t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren. 
Bl.a. för REMS Secco 50 132132 R220
REMS Detect W,  dielektrisk fuktighetsmätare för  
skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, 
murverk, gips, trä. I väska. 132115 R
REMS Orkan , elektrisk byggfläkt, se sidan 328.

Avluftningssats Secco 80
Frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall  
för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för 
avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning 
av våta ytor (tillbehör).

REMS Orkan
Som stöd för elektriska luftavfuktare/byggtorkar. För att snabba upp upptorkning-
en och avfuktningen efter översvämningar och vattenskador är det fördelaktigt att  
förbättra luftutbytet med de elektriska byggfläktar REMS Orkan (sidan 328).

Leveransens omfattning
REMS Secco 50 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning 
av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, 
puts, golvmassa.  Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensator-
motor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst 
drift. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m³/h. Elektronisk styrenhet 
med belyst, stor manöverpanel och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luft-
filter. Intern 7,7 l kondensvatten behållare. I stabilt hus av plast med hjul. I kartong.

Art. nr
132011 R220

Andra nätspänningar på begäran.


