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reMKo AMT

Koniec z wilgotnymi ścianami, zapachem stęchlizny i pleśnią. Osu- 
szacze Remko szybko i skutecznie osuszą każde pomieszczenie.

Bez względu na szczelność drzwi i okien, do pomieszczenia może 
przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, 
betonowe ściany. Nadmierna wilgoć przyspiesza powstawanie 
pleśni i rdzy odpowiedzialnych za uszkodzenia materiałów budow-
lanych, instalacji elektrycznych, różnego rodzaju archiwów i akt. Ze 
względu na to, że podczas produkcji, w procesie utwardzania wielu 
materiałów budowlanych używane są duże ilości wody, nawet prze-
tworzone elementy konstrukcyjne takie jak cegły, gazobeton i inne 
zawierają ilości wody, których nie powinno się lekceważyć. 

Dzięki osuszaczom Remko można uniknąć:

 wilgotnych ścian

 zapachu stęchlizny

 rdzy

 Bardzo łatwy w obsłudze i 
konserwacji

 Ochrona sprężarki dzięki 
opóźnionemu momentowi jej 
uruchomienia

 Duża wydajność osuszania dzięki 
nowoczesnej sprężarce

 Niewielkie koszty eksploatacji

 Możliwość ustawiania osuszaczy 
jeden na drugim

 Łatwy transport dzięki dużym 
kółkom i wygodnej rączce

ProfesjoNALNe osuszAcze PowieTrzA
Seria AMT 
Niezawodne osuszanie powietrza, wydajniejsze niż słońce i wiatr

REMKO AMT 80-E

Osuszacze serii AMT przydatne nawet do suszenia prania

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

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. 

 Przewoźny dzięki niewielkiej 
wadze własnej

 Bezawaryjna, ciągła praca 24 
godziny na dobę

 W pełni automatyczne 
działanie

 Kompaktowe wymiary, 
umożliwiajce transport 
samochodem osobowym

 skraplającej się wody

 powstawania pleśni

W celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych wilgocią oraz kosz-
townych przerw w pracy zaleca się stosowanie osuszaczy. Osuszacze 
Remko AMT są łatwe w obsłudze i gwarantują stałą, bezawaryjną 
pracę 24 godziny na dobę
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Dane techniczne

Model AMT 40-E AMT 55-E AMT 80-E AMT 110-E 
Maksymalna dzienna wydajność osuszania l/24 h 38 55 80 107
przy 30 °C i 80% wilgotności l/24 h 32,4 48,0 69,6 93,1
Zakres działania - temperatura °C 3-32 3-32 3-32 3-32
Zakres działania - wilgotność % 40-100 40-100 40-100 40-100
Przepływ powietrza m³/h 290 430 800 1200
Pojemność zbiornika skroplin Litrów 8 18 18 –
Elektroniczne zabezpiecznie sprężarki Tak Tak Tak Tak
Licznik motogodzin Tak Tak Tak Tak
Odszraniacz Tak Tak Tak Tak
Filtr powietrza Tak Tak Tak Tak
Zasilanie V/Hz 230/1~/50
Maksymalne zużycie energii kW 0,75 0,90 1,10 1,70
Głębokość mm 490 530 535 605
Szerokość mm 480 605 605 710
Wysokość mm 640 705 790 895
Wysokość z rączką mm 935 935 935 935
Waga kg 35 43 47 63

Nr katalogowy 612400 612550 612800 612900

Akcesoria
Higrostat, Typ HR-1,gotowy do montażu,        
regulacja w zakresie 20-80% 

1011200 1011200 1011200 1011200

Pompka kondensacyjna z przewodem o 
długości 10 m i średnicy 6 mm

1011205 1011205 1011205 –

Przewód kondensacyjny luzem,fi 6 mm, metr 1011206 1011206 1011206 –

Osuszacze REMKO można 
ustawiać jeden na drugim

Zbiornik skroplin

Wilgotne powietrzeOsuszone powietrze 

Sprężarka

Kondensator

Parownik

Wentylator

Schemat działania osuszaczaHigrostat REMKO 
Typ HR-1, gotowy do 
podłączenia, zapewnia automa-
tyczne działanie osuszacza 

Prosty w obsłudze i konserwacji

REMKO RK 55 
Dry and 
wet vacuum cleaner 
30 litre container capacity



REMKO - MIęDZynARODOWy ZASIęg DZIAłAnIA

… i jednocześnie blisko Ciebie! 
Skorzystaj z naszego doświadczenia                                 
i umów się z jednym z naszych konsultantów

REMKO GmbH & Co. KG 
Technika klimatyzacyjna i grzewcza

Im Seelenkamp 12 · D-32791 Lage
PO Box 1827 · D-32777 Lage
Niemcy
Internet:  www.remko.de

Twój regionalny przedstawiciel Remko

G
S/

PD
/1

/3
.1

2 
Za

st
rz

eg
am

y 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 w
pr

ow
ad

ze
ni

a 
zm

ia
n 

te
ch

ni
cz

ny
ch

Generalne przedstawicielstwo 
REMKO GmbH & Co. KG w Polsce:

TKL Progress
ul. Jagodowa 11
86-005 Zielonka
Tel.: +48 52 320 36 35
Tel.: +48 52 381 49 54
Fax:  +48 52 320 36 35
e-mail: remko@remko.pl
Internet: www.remko.pl


