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Kvalita se systémem
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Mobilní odvlhčovače

1-
20

17



REMKO - DODAVATEL SYSTÉMU

Nabídka pro celý rok

KLIMATIZACE

Prostorové klimatizační 
přístroje
Mobilní klimatizační přístroje 
Komfortní stacionární klimatizační 
přístroje  
VRF-centrální klimatizační 
systémy 

Klimatizační systémy  
na studenou vodu
Zdroje studené vody

TEPLO
 
Teplovzdušné topné  
systémy
Mobilní teplovzdušné 
topné automaty
Stacionární teplovzdušné 
topné automaty
Topný olej – plyn – elektřina

NOVÉ ENERGIE
 
Tepelná čerpadla
Invertorová tepelná čerpadla
  vzduch/voda
  vzduch/vzduch
Sady s tepelnými čerpadly
Solární systémy
Zásobníky teplé vody  
s tepelnými čerpadly

VYSOUŠENÍ
 
Odvlhčovače
Mobilní odvlhčovače
Bazénové odvlhčovače

Kvalita se systémem
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Přehled programu mobilních  
odvlhčovačů

Strana Série

4 - 11 Mobilní odvlhčovače

4 - 5 Mobilní odvlhčovače s absorpčním 
rotorem

ASF 100

6 - 7 Mobilní odvlhčovače ETF 320

8 - 9 Mobilní odvlhčovače ETF 360-460

10 - 11 Mobilní odvlhčovače ETF 400-550
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REMKO ASF 100

Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení 
je použitelný ihned a všude

Nová technologie umožnila vyvinout mimořádně výkonné 
zařízení i bez použití kompresoru a chladiva. Zařízení 
REMKO ASF 100 je mimořádně účinné zejména v rozsahu 
teplot pod 20 °C - viz tabulka výkonů. Na základě kompaktní 
konstrukce a velmi nízké hmotnosti lze odvlhčovač snadno 
přenášet a je proto všude použitelný. Vysoký standard 
kvality je doplněn vysokou úrovní vybavení a moderním 
vzhledem.

 ■ Velmi kompaktní 
a extrémně lehké

 ■ Ekologická technologie

 ■ Nonstop odvlhčování bez 
fáze odmrazování

 ■ Větší rozsah teplotního 
použití 1 °C - 40 °C

 ■ Velmi vysoký odvlhčovací 
výkon již od teploty 5 °C 
v místnosti

Snadno se přenáší díky 
celkové hmotnosti pouhých 
6,5 kg

Snadno vyprázdnitelný 
zásobník kondenzátu

Přehledný ovládací panel Funkce Swing zajišťuje optimální 
rozdělování vzduchu

REMKO ASF 100

Série 100  
Rychlé a efektivně účinné vysoušení 
již od teploty 5 °C v místnosti

 ■ Vysoká účinnost

 ■ 3stupňový ventilátor

 ■ Funkce Swing

 ■ Vestavěný ionizátor pro 
zlepšení kvality vzduchu

 ■ Elektronická regulace

 ■ 3 provozní programy: - 
Automatika - Extrémně 
tichý chod - Maximální 
výkon

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE

Vlhký 
vzduch 
v místnosti

Zásobník kondenzátu

Nasycený vzduch

Zkapalňovač Regenerační 
topný prvek

Odvlhče-
ný vzduch 

v místnosti
Absorpční rotor

Schématické znázornění 
principu činnosti
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Oblasti použití

 ■ Obytné prostory 

 ■ sklepní prostory 

 ■ Podkroví

REMKO ASF 100

Sériově dodáván s ionizátorem a vzduchovým filtrem 

Vestavěný ionizátor a vzduchový filtr poskytují lepší kvalitu 
vzduchu ve vašem okolí. Kromě toho může být zařízení 
provozováno v provozním režimu "extra tichý". Díky své 
kompaktní a lehké konstrukci je zařízení obzvláště flexibilně 
použitelné. 

Technické údaje

Konstrukční řada ASF 100 
Max denní výkon odvlhčení litry/den 8,7
při 20 °C a 70 % rel. vlhkosti litry/den 8,0
při 15 °C a 60 % rel. vlhkosti litry/den 7,0
Max. vzduchový výkon m³/h 150
Plnicí množství zásobníku kondenzátu [litry] 3,0
Teplota pracovní oblasti °C 1 -  40
Vlhkost pracovní oblasti % rel. vlhkosti 45  - 100
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50
Max příkon/odběr proudu kW/A 0,60/2,6
Hloubka mm 300
Šířka mm 195
Výška mm 500
Hmotnost kg 6,5

Obj. č. 1610090

REMKO ASF 100 
s absorpčním rotorem

Srovnatelné zařízení 
s kompresorovou 
technologií

Teplota místnosti ve °C

80 % rel. vlhkosti

60 % rel. vlhkosti

60 % rel. vlhkosti

O
d
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hč
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d
en 80 % rel. vlhkosti

Odvlhčovací výkon

 ■ Garáže

 ■ Knihovny

 ■ Muzea
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REMKO ETF 320

Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení 
je použitelný ihned a všude

Vlhkost sestává z vysokého podílu zkondenzované vody, která se 
sráží na studených plochách stěn. Tento problém ještě zhoršuje 
voda v bazénech, mycích prostorách a v dalších oblastech 
budov. Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, mokro 
a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi.

Typ zařízení ETF 320 se vyznačuje vysokým odvlhčovacím 
výkonem. Standardně vestavěným hygrostatem může být zařízení 
ovládáno zcela automaticky.

 ■ Velmi nízké provozní 
náklady z elektrické 
zásuvky 230 V.

 ■ Bez tvorby přehřátého 
suchého vzduchu

 ■ Bezporuchové trvalé použití 
po celý den 

 ■ Plně automatické řízení

 ■ Mimořádně efektivní provoz 
díky využití kompresoru 
s rotačními písty

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE
Série ETF 
Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji 
než to dělá slunce a vítr

 ■ Řízení podle vlhkosti 
pomocí vestavěného 
hygrostatu

 ■ Pojízdné s velmi malou 
vlastní hmotností

 ■ Kompaktní, proto je lze 
snadno transportovat 
v osobním vozidle

REMKO ETF 320 

Použití pro odvlhčení 
u provedení  možné 
již od 6 °C

Přehledný ovládací panel 

Standardní
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Technické údaje

Konstrukční řada ETF 320 
Max denní výkon odvlhčení litry/den 30
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 28,4
Vzduchový výkon m³/h 190
Hygrostat, úplný Série
Plnicí množství zásobníku kondenzátu [litry] 5,5
Teplota pracovní oblasti °C 6 - 32 
Vlhkost pracovní oblasti % rel. vlhkosti 40 - 100
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50
Max příkon/odběr proudu kW/A 0,65/3,6
Hloubka mm 275
Šířka mm 390
Výška mm 615
Hmotnost kg 16,0

Obj. č. 1610320

Oblasti použití

 ■ Obytné prostory 

 ■ sklepní prostory 

 ■ Podkroví

 ■ Garáže

 ■ Knihovny

 ■ Muzea

Schématické znázornění principu činnosti

Oběhový ventilátor

Zásobník  
kondenzátu

Kondenzátor

Výparník

Sběrná nádoba kondenzátu

Kompresor

Vlhký vzduch v místnosti

Odvlhčený vzduch 
v místnosti
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REMKO ETF 360-460

Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení 
je univerzálně použitelný

Vlhkost sestává z vysokého podílu zkondenzované vody, která se 
sráží na studených plochách stěn. Tento problém ještě zhoršuje 
voda v bazénech, mycích prostorách a v dalších oblastech 
budov. Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, mokro 
a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi.

Typy zařízení ETF 360 a ETF 460 se vyznačují mimořádnou 
výbavou a vysokým odvlhčovacím výkonem. Zařízení je 
univerzálně použitelné díky standardně integrovaným čerpadlům 
kondenzátu

Vznikající kondenzát může být volitelně zachycován do 
vestavěných zásobníků kondenzátu a veden hadicí do 
níže položené kanalizace nebo může být odváděn pomocí 
integrovaného čerpadla kondenzátu a hadice pro odvod 
kondenzátu s délkou 5 m, do výše položených míst.

 ■ Vestavěné čerpadlo 
kondenzátu s přípojkou pro 
odvod kondenzátu

 ■ Velmi nízké provozní 
náklady

 ■ Provedení zařízení 
připravené k zapojení do 
zásuvky

 ■ Mimořádně efektivní provoz 
díky využití kompresoru 
s rotačními písty

 ■ Volit lze dvě rychlosti 
ventilátoru

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE
Série ETF 
Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji 
než to dělá slunce a vítr

REMKO ETF 360 

 ■ Digitální indikace teploty 
a vlhkosti

 ■ Řízení podle vlhkosti 
pomocí vestavěného 
hygrostatu

 ■ Plně automatické řízení

 ■ Bezporuchové trvalé použití 
po celý den 

 ■ S vestavěnými 
rukojeťmi pro přenášení 
a transportními kolečky

Snadný transport Vestavěné čerpadlo 
kondenzátu připravené 
k připojení

Přehledný ovládací panel 
s digitálním displejem

Použití pro odvlhčení 
u provedení  možné 
již od 6 °C

Standardní
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Technické údaje

Konstrukční řada ETF 360 ETF 460
Max denní výkon odvlhčení litry/den 36 46
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 32,9 42,3
Vzduchový výkon m³/h 320 310
Plnicí množství zásobníku kondenzátu [litry] 6,5 6,5
Teplota pracovní oblasti °C 6 - 32 6 - 32
Vlhkost pracovní oblasti % rel. vlhkosti 40 - 100 40 - 100
Čerpadlo kondenzátu vestavěný vestavěný
Hygrostat, úplný vestavěný vestavěný
Odtávání horkými plyny Série Série
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50 230/1~/50
Max příkon/odběr proudu kW/A 0,55/2,7 0,89/3,95
Hloubka mm 280 280
Šířka mm 390 390
Výška mm 600 600
Hmotnost kg 16,5 21,0

Obj. č. 1610360 1610460

Zvláštní příslušenství
Hadice odvodu kondenzátu, Ø 6 mm, volná, b. m.

1011206 1011206

Oblasti použití

 ■ Obytné prostory 

 ■ sklepní prostory 

 ■ Podkroví

 ■ Garáže

 ■ Knihovny

 ■ Muzea

Oběhový ventilátor

Zásobník 
kondenzátu

Výparník

Kondenzátor

Kompresor

Vlhký vzduch v místnosti

Odvlhčený vzduch 
v místnosti

Schématické znázornění principu činnosti
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Pokyny pro instalaci Použití pro odvlhčení je 
u provedení  
možné již od 3 °C

Standardní
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REMKO ETF 400-550

Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení 
je použitelný ihned a všude

Díky robustní konstrukci zařízení jsou ETF 400 a ETF 550 
ideálně vhodné pro použití na stavbách. Skříň je vyrobena 
z pozinkovaného a práškově lakovaného ocelového plechu. Velká 
kolečka zajišťují dobrou ovladatelnost. 

Díky použití kompresoru s rotačními písty a integrovaného 
odmrazování horkými plyny jsou zařízení vysoce účinná 
a energeticky úsporná.

 ■ Velmi nízké provozní 
náklady

 ■ Provedení zařízení 
připravené k zapojení do 
zásuvky

 ■ Bez tvorby přehřátého 
suchého vzduchu

 ■ Bezporuchové trvalé použití 
po celý den

Sériové vybavení počítadlem 
provozních hodin

Snadný transport díky velmi 
nízké vlastní hmotnosti

Okna a dveře 
mějte uzavřeny! 

Vzdálenost 
od stěny 
nejméně 0,5 m

Udržujte odstup od topných 
těles či jiných zdrojů tepla.

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE
Série ETF 
Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji 
než to dělá slunce a vítr

REMKO ETF 550 

 ■ Plně automatické řízení

 ■ Řízení podle vlhkosti 
pomocí vestavěného 
hygrostatu

 ■ Pojízdné s velmi malou 
vlastní hmotností

 ■ Kompaktní, proto je lze 
snadno transportovat 
v lehkém osobním vozidle

10



Technické údaje

Konstrukční řada ETF 400 ETF 550
Max denní výkon odvlhčení litry/den 43 55
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 40,2 50,8
Vzduchový výkon m³/h 390 600
Plnicí množství zásobníku kondenzátu [litry] 6,5 6,5
Teplota pracovní oblasti °C 3 - 32 3 - 32
Vlhkost pracovní oblasti % rel. vlhkosti 40 - 100 40 - 100 
Počítadlo provozních hodin Série Série
Odtávání horkými plyny Série Série
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50 230/1~/50
Max příkon/odběr proudu kW/A 0,77/3,5 0,82/3,8
Hloubka mm 590 590
Šířka mm 555 555
Výška mm 890 890
Hmotnost kg 40,0 41,0

Obj. č. 1610410 1610550

Zvláštní příslušenství
Hygrostat, typ HR-1, připraven k připojení, 
rozsah nastavení 20 - 80 % rel. vlhkosti

1011200 1011200

Čerpadlo kondenzátu, vestavěné, včetně 
hadice odvodu kondenzátu , Ø 6 mm 1011201 1011201

Hadice odvodu kondenzátu, volná, 
b. m., Ø 6 mm 1011202 1011202

Oblasti použití

 ■ Obytné prostory 

 ■ sklepní prostory 

 ■ Podkroví

 ■ Garáže

 ■ Muzea

REMKO prostorový 
hygrostat, typ HR-1, pro plně 
automatické řízení, připraven 
pro připojení

Zásobník kondenzátu

Vlhký vzduch 
v místnosti

Odvlhčený vzduch 
v místnosti

Kompresor

Kondenzátor

Výparník

Ventilátor

Schématické znázornění principu činnosti
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Konzultace
Díky intenzivním školením předáváme 
naše odborné znalosti našim 
spolupracovníkům a zákazníkům. To 
nám přináší pověst více než dobrého 
a spolehlivého dodavatele. REMKO, 
je partner, který může vyřešit vaše 
problémy. 

Prodej
REMKO poskytuje nejen dobře 
vybudovanou obchodní síť doma 
a v zahraničí, ale i kvalifikované 
odborníky v prodeji.  
Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, 
kteří dokáží poskytnout i odbornou 
pomoc v oblastech teplovzdušného 
vytápění, odvlhčování a klimatizace 

Služba zákazníkům
Naše přístroje pracují precizně 
a spolehlivě. Přesto se někdy 
může vyskytnout porucha, a pak 
jsou na místě naše služby REMKO 
zákazníkům. Naše zastoupení vám 
zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý 
servis. Mimo prodeje jednotlivých 
agregátů nabízíme našim zákazníkům 
dodávky systémů na klíč včetně 
projekčního a inženýrského 
zabezpečení.

REMKO INTERNATIONAL
… a jediná ve vaší blízkosti!
Využijte našich zkušeností a konzultací

REMKO, s. r.  o.     
Teplovzdušná, odvlhčovací 
a klimatizační zařízení
Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Tel/fax: 234 313 263
Tel: 283 923 089
Mobil: 602 354 309
E-mail  remko@remko.cz
Internet  www.remko.cz
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