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Jakość bez kompromisów

PROFESJONALNE OSUSZACZE POWIETRZA



OSUSZACZE POWIETRZA
Seria LTE
Niezawodne osuszanie powietrza, wydajniejsze niż słońce i wiatr

Zbiornik skroplin

Wilgotne powietrze

Wentylator

Osuszone powietrze

Sprężarka

REMKO  
LTE 60

REMKO LTE

Koniec z wilgotnymi ścianami, zapachem stęchlizny i pleśnią. 
Osuszacze Remko szybko i skutecznie osuszą każde pomiesz-
czenie. Bez względu na szczelność drzwi i okien, do pomieszczeń 
może przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez 
grube, betonowe ściany. 

Nadmierna wilgoć przyspiesza powstawanie pleśni i rdzy odpo-
wiedzialnych za uszkodzenia materiałów budowlanych, instalacji 
elektrycznych, różnego rodzaju archiwów i akt. 

Ze względu na to, że podczas produkcji, w procesie utwardzania 
materiałów budowlanych używane są duże ilości wody, nawet 
przetworzone elementy konstrukcyjne takie jak cegły, gazobeton i 
inne, zawierają ilości wody, których nie powinno się lekceważyć.

 Bardzo łatwy w obsłudze i 
konserwacji

 Ochrona sprężarki dzięki 
opóźnionemu momentowi jej 
uruchomienia

 Duża wydajność osusza-
nia dzięki nowoczesnej 
sprężarce

 Niewielkie koszty eksploata-
cji

 Od razu po zakupie gotowy 
do działania

 Możliwość ustawiania osus-
zaczy jeden na drugim

Osuszacze serii LTE przydatne nawet do suszenia prania

Osuszacze Remko idealnie nadają się do użytku w piwnicach, gabi-
netach, pomieszczeniach rekreacyjnych, magazynach, archiwach, 
łazienkach itp..

Osuszacze Remko LTE są łatwe w obsłudze i gwarantują stałą, 
bezawaryjną pracę 24 godziny na dobę. 

Funkcjonowanie osuszaczy Remko:

Dzięki wbudowanemu wentylatorowi wilgotne powietrze z pomiesz-
czenia trafia do parownika, w którym jest schładzane do temperatury 
poniżej punktu rosy. Dzięki temu nadmiar wilgoci skrapla się i zostaje 
odprowadzony do zbiornika w postaci kondensatu.

 Łatwy transport dzięki 
dużym kółkom i wygodnej 
rączce

 Przewoźny dzięki niewielkiej 
wadze własnej

 Bezawaryjna, ciągła praca 
24 godziny na dobę

 W pełni automatyczne 
działanie

 Kompaktowe wymiary 
umożliwiające transport 
samochodem osobowym
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OSUSZACZE POWIETRZA

Dane techniczne

Model LTE 50 LTE 60 LTE 80 LTE 120
Maksymalna dzienna wydajność osuszania l / 24 h 51 62 80 116
Przy 30°C i 80% wilgotności l / 24 h 46.1 54.2 70.1 102,4
Zakres działania - temperatura °C 3 - 32 3 - 32 3 - 32 3-32
Zakres działania - wilgotność % wilgotności 40 - 100 40 - 100 40 - 100 400-100
Przepływ powietrza m³/h 380 465 490 960
Pojemność zbiornika skroplin l 10 10 10 -
Elektroniczne zabezpiecznie sprężarki Tak Tak Tak Tak
Licznik motogodzin Tak Tak Tak Tak
Miernik napięcia Tak Tak Tak Tak
Odszraniacz Tak Tak Tak Tak
Higrostat Tak Tak Tak Tak
Czujnik temperatury w pomieszczeniu Tak Tak Tak Tak
Wbudowana pompka skroplin opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
Czynnik chłodniczy R410A
Ilość czynnika chłodniczego g 420 540 750 1270
Zasilanie V/Hz 230/1~/50
Maksymalny pobór mocy kW 0.63 0.76 0.91 1,38
Znamionowe zużycie energii kW 2.9 3.6 4.0 6,8
Głębokość mm 512 512 512 750
Szerokość mm 540 540 540 705
Wysokość mm 795 795 795 964
Wysokość z rączką mm 945 945 945 967
Waga kg 38.5 40.0 45.0 70
Wersja podstawowa
Numer katalogowy 618500 618600 618800 618900
Wersja z wbudowaną pompką skroplin i 5 m 
wężykiem
Numer katalogowy 618505 618605 618805 618905

Akcesoria
Wężyk odprowadzający skropliny, fi 10 mm, 
sprzedawany na mb 1011216 1011216 1011216

- 
Osuszacze REMKO można 
ustawiać jeden na drugim

Czytelny panel sterowania

Prosty w obsłudze i 
konserwacji
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REMKO - MIĘDZYNARODOWY 
ZASIĘG DZIAŁANIA
...i jednocześnie blisko Ciebie!
Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów 
się z jednym z naszych konsultantów
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