
f o r  P r o f e s s i o n a l s

G
Ö

01
20

18
09

48
58

C
ZE

O
P

 · 
Zm

ěn
y 

a 
om

yl
y 

vy
hr

az
en

y.
 ©

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
8 

by
 R

E
M

S
 G

m
bH

 &
 C

o 
KG

, W
ai

bl
in

ge
n.

 

Pro vysoušení  
a odvlhčování.

REMS Secco 80
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Výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro  
vysoušení prostorů, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu,  
po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urych-
lené vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Pro podnikatelské  
použití v řemesle a v průmyslu.

Vysoušecí výkon ≤ 80 l / 24 h
Množství vzduchu ≤ 850 m³/h
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REMS Secco 80 – Elektrický odvlhčovač vzduchu/
stavební vysoušeč pro podnikatelské použití.   

Vysoce kvalitní chladící agregát s vysoce účinným rotačním kompresorem, výkonným kondenzátorovým motorem 1200 W 

a automatickým systémem odmrazování horkým plynem umožňuje vysoký odvlhčovací výkon až 80 l / 24 h, také při  

nepřetržitém provozu. Elektronická řídící jednotka s četnými funkcemi ukládá nastavení pro automatické pokračování  

provozu po výpadku proudu. Velmi tichý chod je ideální pro nasazení v obývaných prostorách. Integrovaný počítač provoz-

ních hodin a počítač odběru proudu dělají REMS Secco ideálním pro podnikatelské použití v řemesle a v průmyslu,  

např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. 

1  Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce  
ve stabilní skříni z práškem povlakovaného 
plechu. Hmotnost 54 kg.

2  Velká plocha nasávání vzduchu s vypratelným 
vzduchovým filtrem. 

3  Elektronický vlhkoměr pro regulaci požadova-
né vlhkosti vzduchu: Automatické vypnutí  
při dosažení požadované vlhkosti vzduchu, 
automatické opětovné zapnutí při vzrůstající 
vlhkosti vzduchu.

4  Boční výstup vzduchu pro optimální cirkulaci 
vzduchu.

5  Hadice pro odvádění kondenzátu do vnitřní 
11,5l nádoby na kondenzát (příslušenství), 
bočně vyvedená, pro odvádění kondenzátu do 
přistavené nádoby nebo přímo do odpadního 
potrubí.

6  Vypínač pro uvedení do provozu s vnitřní  
nádobou na kondenzát o velikosti 11,5 l a bez 
ní. Automatické vypnutí se signálem vypnutí 
při použití vnitřní nádoby na kondenzát o veli-
kosti 11,5 l při dosažení maximálního stavu 
naplnění kondenzátem.  

7  Počítač provozních hodin a počítač odběru 
proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / 
zákazníkovi.

8  Zásuvka zařízení pro odnímatelné napájecí 
vedení. 

9  Praktická přihrádka pro uložení napájecího ve-
dení během přepravy.

10 Stabilní, pojízdný podstavec z ocelových  
trubek s velkými koly pro snadnou přepravu, 
také po schodech. Bezproblémové sesouvání 
a vytahování stroje po zadní straně podstavce 
z ocelových trubek, například z ložné plochy 
vozidla a na ni.   

Velká plocha nasávání vzduchu s vypratelným  
vzduchovým filtrem a elektronickým vlhkoměrem.
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Integrovaný počítač  provozních hodin (obrázek 
vpravo) a počítač odběru proudu (obrázek vlevo), 
např. pro hlášení likvidátorovi škody/zadavateli 
zakázky.

11  Chladicí agregát 
Vysoký odvlhčovací výkon díky kvalitnímu 
chladicímu agregátu s vysoce účinným rotač-
ním kompresorem a výkonným kondenzátoro-
vým motorem 230 V, 1200 W.

12 Automatický systém odmrazování horkým  
plynem pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý 
chod, vhodné i pro obývané prostory. Vysou-
šecí výkon ≤ 80  l / 24 h, množství vzduchu  
≤ 850 m³/h. Kvalitní chladivo R-407C. 

13	 Elektronická	řídicí	jednotka 
Osvětlený 3" displej s LCD technologií, 70mm 
úhlopříčka obrazovky, s přehledným zobraze-
ním skutečné a požadované vlhkosti vzduchu, 
provozních hodin, provozního stavu chladicího 
agregátu, funkce odmrazování, ochranné  
funkce kompresoru a připravení vnitřní nádoby 
na kondenzát o velikosti 11,5 l k provozu.

14 Tlačítka pro nastavení požadované vlhkosti 
vzduchu v krocích po 1 % mezi 30 % a 90 %  
a pro nastavení nepřetržitého provozu.

15 Funkce Memory ukládá nastavení pro automa-
tické pokračování provozu po výpadku proudu. 

16 Sada výstupního vzduchu 
Velkorozměrová hadice výstupního vzduchu 
Ø  200 mm, 10 m dlouhá, s upevňovacími  
kovovými oky pro zavěšení na místě, s připo-
jovací přírubou, k rozdělování výstupního 
vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých  
prostor, např. nad mezistropy, a k dodatečné-
mu ofukování vlhkých ploch (příslušenství).

17 11,5 l nádoba na kondenzát (příslušenství).

18 REMS Detect W  
dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu 
měření vlhkosti ve stavebních hmotách,  
např. betonu, zdivu, sádře, dřevu.

7

Elektronická řídící jednotka s osvětleným  
3" displejem.

13
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REMS Secco 80 Set
Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení pro-
storů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. 
Chladicí agregát s rotačním kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50  Hz, 1200 W, 
s automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý 
chod. Vysoušecí výkon ≤ 80 l / 24  h, množství vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická řídicí jednotka 
s osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektronický vlhkoměr, počítač provozních hodin, 
počítač odběru proudu. Vzduchový filtr. V pevné skříni z ocelového plechu na pojízdném pod-
stavci z ocelových trubek s velkými koly. V kartonu.
   Obj.č. 132010 R220#  

Stohovatelný pro místo šetřící skladování.
Chladící agregát s rotačním kompresorem a auto-
matickým systémem odmrazování horkým plynem.
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Příslušenství
Nádoba na kondenzát 11,5 l 
pro odvádění kondenzátu uvnitř plechové skříně.   Obj.č. 132100 R#  

Sada výstupního vzduchu 
sestávající z hadice výstupního vzduchu Ø  200 mm,  
10 m dlouhé, s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení  
na místě, s připojovací přírubou, k rozdělování výstupního  
vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např.  
nad mezistropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch.   Obj.č. 132104 R#  

REMS Detect W  
dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření  
vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu,  
sádře, dřevu.   Obj.č. 132115 R#  

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Prodej pouze přes odborné prodejce.

REMS	Česká	republika	s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: CZE@rems.de
www.rems.de

Bezproblémové sesouvání a vytahování stroje po zadní straně podstavce  
z ocelových trubek, například z ložné plochy vozidla a na ni.  


