
Nasávaný vzduch se filtruje, vysouší a chladí, poté je přiváděn 
zpět do místnosti. Díky použití flexibilní hadice odtahu vzduchu 
je teplo vedeno do vnějšího prostředí. Z tohoto důvodu je nutné 
ponechat malou štěrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích. 
Vlhkost ve formě odpařeného kondenzátu je odváděna hadicí do 
vnějšího prostoru.

Lokální prostorové klimatizační přístroje 
v kompaktním provedení

 ■ Vysoký chladicí výkon

 ■ Rychle připraveny k provozu

 ■ Digitální indikátor teploty a času

 ■ Programovatelná funkce časovače doby zapnutí a vypnutí

 ■ Nepatrná hmotnost a minimální zábor prostoru

 ■ Ekologické chladivo R290

 ■ Vyjímatelný vzduchový filtr

 ■ 3 nastavitelné stupně ventilátoru

 ■ Sériově dodávány s infračerveným dálkovým ovládáním

 ■ Automatický odvod kondenzátu

 ■ Kompaktní moderní design

 ■ Ukazatel provozních stavů pomocí LED

REMKO SÉRIE SKM ECO

Použitelné ihned a kdekoliv, a to bez montáže

Mobilně použitelné prostorové klimatizační přístroje série SMK 
jsou ideálním řešením, pokud jde o flexibilní klimatizaci prostoru. 
Se svými čtyřmi otočnými kolečky a ohebnou hadicí odvodu 
vzduchu je možné toto zařízení nasadit prakticky kdekoliv. 
Potřebujete pouze elektrickou zásuvku. Vysoký chladicí výkon 
zajišťuje v krátké době, aby vedro zůstalo venku. Veškeré funkce 
jsou řízeny elektronicky.

 akční řada

Energetická účinnost Chladivo

S ekologickým chladivem R290

NOVINKA

Go Green

Kvalita se systémem



Technické údaje  
Typ zařízení SKM 260 Eco
Chladicí výkon kW 2,6
Třída energetické účinnosti A
Koeficient využitelnosti energie EER 2,6
Spotřeba energie, za hodinu kWh 1,0
Chladivo 2) R290
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO2 kg/t 0,19/0,00
Stupně ventilátoru 3
Odvlhčovací výkon max. l/hod. 2,5
Oblast použití (objem místnosti) cca m³ 80
Hladina akustického tlaku každého stupně 1) dB (A) 48/49/51
Max. hladina akustického tlaku dB (A) 65
Napájecí napětí V/f/Hz 230/1~/50
Příkon kW 1,0
Výfuková hadice, délka mm 1200
Výfuková hadice Ø mm 140
Rozměry: výška/šířka/hloubka mm 721/419/364
Hmotnost kg 29,1
Obj. č. 1601260
1) Vzdálenost 1 m na volném prostranství    2) GWP = 3

Příslušenství
Stěnová průchodka pro výfukovou hadici
Obj. č. 1613112

Kvalita se systémem

Telefon  +420 283 923 089
   +420 234 313 263
Po – pá 7:00 – 15:30
E-mail  remko@remko.cz
Internet  www.remko.cz

REMKO CZECH s.r.o.
Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační 
zařízení, tepelná čerpadla
Prodej - montáž - servis - pronájem
Areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany


