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För torkning och  
avfuktning.

REMS Secco 80
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Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter 
vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen 
m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. 
För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Avfuktningseffekt	 ≤	80	l	/	24	h
Luftmängd	 ≤	850	m³/h

17



2
8

9

4

3

10

REMS Secco 80 – Elektrisk luftavfuktare/byggtork 
för yrkesmässig användning. 

Det högvärdiga kylaggregatet med högeffektiv rotationskompressor, kraftfull kondensatormotor 1200 W och automatiskt 

avfrostningssystem med het gas möjliggör den höga avfuktningseffekten på upp till 80 l/24 h, även vid konstant drift. Den 

elektroniska styrenheten med mängder av funktioner sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett 

strömavbrott. Den mycket tysta driften gör att den är perfekt även för bebodda utrymmen. Den integrerade drifttimmesräk-

nare och strömförbrukningsmätaren gör REMS Secco perfekt för yrkesmässig användning inom hantverk och industri,  

t.ex. för rapport till värderingsmannen/uppdragsgivaren. 

1  Kompakt, behändig konstruktion i stabilt hus 
av stålplåt med pulverbeläggning. Vikt 54 kg.

2  Stort luftinsugningsområde med tvättbart  
luftfilter.	

3  Elektronisk hygrostat för reglering av den öns-
kade luftfuktigheten: Automatisk avstängning 
när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, auto-
matiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. 

4  Luftutlopp på sidan för optimal luftcirkulation. 

5  Slang för kondensvatten avledning till en intern 
11,5 l kondensvatten behållare (tillbehör) som 
förs ut på sidan, för kondensvatten avledning  
i en behållare som ställs fram eller direkt ut  
i en avloppsledning. 

6  På/av knapp för drift läge med och utan intern 
11,5 l kondensvatten behållare. Automatisk  
avstängning med avstängningssignal vid an-
vändning av den interna 11,5 l kondensvatten 
behållaren när den maksimale nivån för  
kondensvatten nås. 

7  Drifttimmesräknare och strömförbruknings-
mätare, t.ex. för rapport till värderingsmannen/
uppdragsgivaren. 

8  Kontaktuttag för avtagbar anslutningsledning. 

9  Praktiskt förvaringsfack för anslutningslednin-
gen under transport.

10 Stabilt, körbart stålrörsstativ med stora hjul för 
transport, även i trappor. Maskinen kan utan 
problem dras upp på eller glida av via stålrörs-
stativets baksida, t.ex. från och till ett fordons 
lastyta.  

Stort	luftinsugningsområde	med	tvättbart	luftfilter	
och elektronisk hygrostat.
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Integrerad drifttimmesräknare (bilden till höger) och 
strömförbrukningsmätare (bilden till vänster), t.ex. 
för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren.

11  Kylaggregat  
Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt 
kylaggregat med högeffektiv rotationskom-
pressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 
1200 W.

12 Automatiskt avfrostningssystem med het  
gas för konstant drift. Mycket tyst drift, även 
lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt  
≤	80	l/24	h,	luftmängd	≤	850	m³/h.	Högvärdigt	
kylmedel R-407C.

13 Elektronisk styrenhet 
Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm 
bildskärmsdiagonal, med översiktlig visning  
av är- och bör-luftfuktighet, drifttimmar, kylagg-
regatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion, 
kompressorskyddsfunktion och driftläge för 
den interna 11,5 l kondensvatten behållaren.

14 Knappar för inställning av önskad luftfuktighet 
steg om 1 % mellan 30 % och 90 % samt för 
inställning av konstant drift. 

15 Minnes funktion sparar inställningarna för  
automatisk fortsättning av driften efter  
ett strömavbrott.

16 Avluftningssats  
Frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 
10 m lång, med fästöglor i metall för upphäng-
ning	på	plats,	med	anslutningsfläns,	för	luftför-
delning i rummet, för avfuktning av ihåliga 
utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för  
extra på blåsning av våta ytor (tillbehör).

17 11,5 l kondensvatten behållare (tillbehör).

7

Elektronisk styrenhet med belyst 3" display.
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REMS Secco 80 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 rotations-
kompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1200 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#  

Kan staplas för platssparande förvaring.
Kylaggregat med rotationskompressor och  
automatiskt avfrostningssystem med het gas.



Försäljning endast i fackhandeln.Försäljning endast via fackhandel.

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
SWE@rems.de

Södra Sverige:
Peter Melin
Mobil: 0 76 767 5306
peter.melin@rems.de

Västra Sverige:
Marc Butsch
Mobil: 0 70 687 3333
marc.butsch@rems.de

Norra Sverige:
Hans Forsberg
Mobil: 0 70 661 7766
hans.forsberg@rems.de

Östra Sverige/Stockholm:
Martin Magnusson
Mobil: 0 73 371 0215
martin.magnusson@rems.de
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Tillbehör
11,5 l kondensvatten behållare 
för uppsamling av kondensvatten inne i stålplåtshuset.   Art. nr 132100 R#  

Avluftningssats 
bestående av 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.   Art. nr 132104 R#  

REMS Detect W  
dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning  
i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä   Art. nr 132115 R#  

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Maskinen kan utan problem dras upp på eller glida av via stålrörsstativets 
baksida, t.ex. från och till ett fordons lastyta.


