
PROFESIONÁLNÍ 
ODVLHČOVAČE

Kvalita se systémem

Profesionální odvlhčovače 
s elektronickým řízením
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REMKO AMT

Žádné vlhké stěny, nepříjemný zápach a plísně, rychlé 
a úsporné vysoušení po stisku tlačítka.

Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, normální mokro 
a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi.Nebezpečná 
vlhkost, která je rychlejší, než si myslíte,vede ke vzniku plísní a rzi. 
Poškozeny tak budou uskladněné materiály, elektroinstalace, 
rychle se kazícího zboží a řada dalších věcí.

Při přípravě betonu, malty, omítek atd. je nutné použít velké 
množství vody. Dokonce i zpracované konstrukční díly, jako jsou 
cihly, pórobeton apod. mohou obsahovat obrovské množství vody.

Tomu se lze vyhnout

 � vlhké zdivo

 � zatuchlý zápach

 � rez

 � Konstrukce zařízení 
s příjemnou údržbou

 � Ochrana kompresoru 
zpožděným rozběhem

 � Mimořádně efektivní provoz 
díky využití kompresoru 
s rotačními písty

 � Velmi nízké provozní náklady

 � Provedení zařízení 
připravené k zapojení 
do zásuvky

 � Možnost stohování

PROFESIONÁLNÍ ODVLHČOVAČE
Série AMTTF 
Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji než to dělá slunce a vítr

REMKO AMT 85-E

Jsou použitelné dokonce pro sušení prádla

Odvlhčovače REMKO se dokonale hodí pro efektivní vysoušení 
místnosti ve sklepích, pro hobby místnost, zimní zahrady, 
koupelna, pracovna, rekreační místnosti, archivy, sklady atd.

A tak fungují odvlhčovače REMKO:

Oběhový ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti přes prachový 
filtr, výparník a za ním umístěný kondenzátor. Na studeném 
výparníku se ze vzduchu z místnosti odebere teplo a ochladí se na 
teplotu nižší než je teplota rosného bodu.Vodní pára nacházející 
se ve vzduchu z místnosti se srazí na lamelách výparníku ve formě 
kondenzátu, resp. jinovatky. 

Použití odvlhčovače se doporučuje, aby nedošlo k poškození 
vlivem vlhkosti a k nákladnému přerušení prací.

Mobilní odvlhčovače REMKO AMT jsou snadno ovladatelné 
a zaručují bezporuchové použití při nepřetržitém provozu.

 � Velmi dobrá manipulace 
díky  velkým kolům 
a ergonomicky tvarované 
rukojeti

 � Pojízdné s velmi malou  
vlastní hmotností

 � Bezporuchové trvalé použití  
i v nepřetržitém provozu

 � Elektronické, plně 
automatické řízení

 � Kompaktní, proto je lze 
snadno transportovat 
i v lehkém osobním vozidle

 � kondenzační voda 

 � bůjení plísní
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Technické údaje

Konstrukční řada AMT 45-E AMT 65-E AMT 85-E AMT 115-E 
Max denní výkon odvlhčení litry/den 42 64 80 119
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 37,4 56,8 70,8 106,4
Rozsah teplot použití °C 3 - 32 3 - 32 3 - 32 3 - 32
Rozsah vlhkosti pro použití % rel. vlhkosti 40 - 100 40 - 100 40 - 100 40 - 100
Vzduchový výkon m³/h 280 590 650 970
Plnicí množství zásobníku kondenzátu [litry] 8 18 18 –
Elektronická startovní pojistka Série Série Série Série
Počítadlo provozních hodin Série Série Série Série
Odtávání horkými plyny Série Série Série Série
Prachový filtr Série Série Série Série
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50
Příkon max. kW 0,73 0,89 1,02 1,39
Hloubka mm 490 530 530 605
Šířka mm 480 615 615 710
Výška mm 640 795 795 895
Výška včetně transportního třmenu mm 950 950 950 950
Hmotnost kg 34 45,5 49,5 65

Obj. č. 617400 617550 617800 617900

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

1011200 1011200 1011200 1011200

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

1011201 1011201 1011201 –

Hadice odvodu kondenzátu, volná, Ø mm, 
bm

1011202 1011202 1011202 –

instalovaný elektroměr 1011207 1011209 1011209 –

Zásobník kondenzátu

Vlhký vzduch 
v místnosti

Odvlhčený vzduch 
v místnosti

Kompresor

Kondenzátor

Výparník

Ventilátor

Schématické znázornění principu činnostiREMKO prostorový hygrostat, typ 
HR-1, pro plně automatické řízení, 
připraven pro připojení

Konstrukce s příjemnou údržbou

REMKO RK 55 Suché 
a mokré vysavače s 
objemem zásobníku 30 
litrů

Vysoušeče REMKO lze stohovat

instalovaný elektroměr
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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


