
BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ 
Hospodárné prostorové klimatické podmínky  
u privátních bazénů a ve wellness centrech

Bazénový odvlhčovač

Série SLE

Kvalita se systémem
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REMKO SLE 45-85

Série SLE 45-85 je se svým vysokým odvlhčovacím výkonem 
konstruována pro privátní místnosti s bazény, vířivkami a jim 
podobné prostory. Přístroj odstraňuje nadbytečnou vlhkost 
ze vzduchu, a stará se tak o snesitelné a zdravé klima v dané 
místnosti. Moderním designem se tato zařízení decentně 
začleňují do jakéhokoliv prostoru. Možností vybavení bočních 
panelů se světelnou funkcí LED je nastavení barevného osvětlení. 
Vaši koupelnu tak můžete vybavit bezúdržbovým bazénovým 
odvlhčovačem REMKO.

�� Jednoduchá instalace

�� Montáž s příjemným 
servisem 

�� Vysoký průtok vzduchu

�� Moderní design

�� Až o 60 % hospodárnější 
než běžné větrání 
a vytápění

�� Bezproblémový, trvalý 
provoz

�� Tichý provoz díky 
použití vysoce účinných 
ventilátorů

�� Zabraňuje kondenzaci 
vody na oknech, stěnách 
a inventáři koupelen

Bazénový odvlhčovač
Série SLE

Hospodárná prostorová klimatizace 
do soukromých koupelen a wellness center

REMKO SLE 65

�� Zamezuje tvoření spór 
a plísní

�� Vestavěný elektronický 
hygrostat

�� RS 485 - rozhraní pro 
připojení k externímu 
systému správy budov 
Modbus

�� Port USB pro čtení 
dataloggerů provozních dat

�� Bezdrátové dálkové 
ovládání pro rychlou 
a snadnou montáž 
na omítku

Světelná funkce LED

volitelně s barevně nastavitelným 

osvětlením

Boční díl bez světelné 
funkce LED

Boční díl se světelnou funkcí 
LED v různých barvách 
s možností nastavení dálkovým 
ovládáním, včetně bílé
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Oblasti použití

�� Privátní bazény 

�� Wellness centra

�� Sportovních studií

�� Skladovací prostory, 
archivy

�� Muzea

Dálkové ovládání

Technické údaje

Konstrukční řada SLE 45 SLE 65 SLE 85
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 47 78 104
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti litry/den 35,5 56,2 78,8
Rozsah teplot pro použití °C 10-36 10-36 10-36
Rozsah vlhkosti pro použití % rel. vlhkosti 40-100 40-100 40-100
Vzduchový výkon m³/h 400 680 900
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Příkon max. kW 0,9 1,5 1,8
Spotřeba proudu max. A 3,8 6,6 8,0
Chladivo R407C R407C R407C
Chladivo, obsah náplně kg 0,7 0,9 1,2
Úroveň hluku* dB(A) 46 47 50
Hloubka mm 335 335 335
Šířka mm 1015 1165 1500
Výška mm 816 816 816
Hmotnost kg 62 76 103
Obj. č. 616450 616650 616850
Provedení: LED-bílá
LED-světelná funkce v bílé barvě
Obj. č. 616451 616651 616851

Provedení: LED-RGB
LED-světelná funkce v různých barvách s možností 
nastavení dálkovým ovládáním, včetně bílé

Obj. č. 616452 616652 616852

Zvláštní příslušenství
Elektronické dálkové ovládání s LCD displejem 
pro nastavení a indikaci teploty a vlhkosti, 
včetně přípravy zařízení
Obj. č.

1011500 1011500 1011500

Nožičky, sada
Obj. č.

1011520 1011520 1011520

* Ve vzdálenosti 1 m

LED-RGB dálkové ovládání
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y!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

REMKO – ORGANIZACE 
ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ
… a jediná ve vaší blízkosti. 
Využijte našich zkušeností a konzultací.

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 
i 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 
zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje 
stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej 
jednotlivých agregátů nabízíme našim 
zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně 
projekčního a inženýrského zabezpečení.


