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REMS Secco 50 / 80 Hava Nemi Giderici/İnşaat Kurutucusu

Aksesuar

Teslimat kapsamı
REMS Secco 80 seti. Nem giderici/kurutucu olarak profesyonel kullanıma  
mahsustur. Odaları kurutmak, kiler gibi mekanların nemini almak ve beton,  
moloz, alçı ile boya gibi bulunan yerleri kurutmak için kullanılabilir. Sürekli iş-
letim için ihtiyaç duyulan otomatik sıcak gaz buz çözme sistemli döner pistonlu 
kompresöre ve yüksek etkili kondansatörlü motora 230 V, 50 Hz, 680 W sahip 
soğutma ünitesi. Çok sessiz çalışır. Nem giderme gücü ≤ 80 l/24 sa, hava miktarı 
≤ 850 m³/sa. Aydınlatılmış 3" ekrana ve Memory fonksiyonuna sahip elektrikli 
kontrol ünitesi. Elektronik higrostat, işletim saati ve elektrik sayacı. Hava filtresi. 
Büyük tekerlekler üzerinde sürülebilir çelik boru iskeletli sağlam çelik saç gövde. 
Karton kutu içinde.

Art.-No.
132010 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Adlandırma Art.-No.
Secco 80 11,5 l yoğuşma suyu kabı , çelik sac gövde 
dahilinde yoğuşma suyunu toplamak için kullanılabilir. 
REMS Secco 80. 132100 R
Secco 80 atık hava  hortumu Ø 200 mm, uzunluk 10 m, 
kullanım alanında asmak için metal sabitleme halkası, 
bağlantı flanşı, havanın oda içerisinde dağıtılması ve  
boş odalardaki nemin giderilmesi için örn. tavan arası  
ve ıslak yüzeylerin fazladan havalandırılması için.  
REMS Secco 80. 132104 R
Secco 50 pompalı Yoğuşma suyu haznesi,  Yoğuşma 
haznesinden yoğuşan suyun daha yüksekte yer alan  
bir hazneye veya bir lavaboya aktarmak için. Aktarma 
yüksekliği ≤ 2 m. REMS Secco 50. 132129 R220
Secco 80 pompalı Yoğuşma suyu haznesi,  Yoğuşma 
haznesinden yoğuşan suyun daha yüksekte yer alan  
bir hazneye veya bir lavaboya aktarmak için. Aktarma 
yüksekliği ≤ 2 m. REMS Secco 80. 132121 R220
Sigorta eksperleri/işverene gerekli bildirimlerin  
yapılmasını sağlayan işletim saati ve elektrik sayacı. 
REMS Secco 50 v.d. 132132 R220
REMS Detect W,  dielektrik nem ölçüm cihazı, örn.  
Beton, duvar, alçı, ahşap gibi inşaat malzemelerinde  
zararsız nem ölçümüne yönelik. Çanta içinde. 132115 R
REMS Orkan , elektrikli inşaat tipi fan, bakınız sayfa 328.

Atık hava kiti
Büyük boyutlu atık hava hortumu Ø 200 mm, uzunluk 10 m, kullanım alanında  
asmak için metal sabitleme halkası, bağlantı flanşı, havanın oda içerisinde  
dağıtılması ve boş odalardaki nemin giderilmesi için örn. tavan arası ve ıslak  
yüzeylerin fazladan havalandırılması için (aksesuar).

REMS Orkan
Elektrikli hava kurutucuların/inşaat kurutucuların desteklenmesi için. Sel ve su  
tesisatı arızalarından sonra hızlı kurutma ve nemi gidermek için avantajlıdır,  
örn. REMS Orkan (sayfa 328) gibi elektrikli inşaat kurutucularıyla hava alışverişi 
iyileştirilir. 

Teslimat kapsamı
REMS Secco 50 seti. Nem giderici/kurutucu olarak profesyonel kullanıma  
mahsustur. Odaları kurutmak, kiler gibi mekanların nemini almak ve beton,  
moloz, alçı ile boya gibi bulunan yerleri kurutmak için kullanılabilir. Döner piston 
kompresöre ve yüksek etkili kondansatörlü motora 230 V, 50 Hz, 760 W sahip, 
elektronik buz çözücülü soğutma ünitesi, sürekli çalışma için. Çok sessiz çalışır. 
Nem giderme gücü ≤ 50 l/24 sa, hava miktarı ≤ 265 m³/sa. Aydınlatılmış geniş  
yüzeyli kumanda alanına ve Memory fonksiyonuna sahip elektronik kontrol  
ünitesi. Elektronik humudistat. Hava filtresi. Dahili 7,7 litreli yoğuşmuş su haznesi. 
Hareket makaralı sağlam plastik muhafaza. Karton kutu içinde.

Art.-No.
132011 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.


