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Jakość bez kompromisów
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Osuszacze przenośne
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REMKO – DOSTAWCA CAŁOROCZNYCH 
ROZWIĄZAŃ DOSTOSOWANYCH       
DO POTRZEB KLIENTA 

KLIMATYZOWANIE 

Klimatyzatory

Klimatyzatory przenośne  

Klimatyzatory ścienne, sufitowe i 

podłogowe 

 

Systemy wody lodowej

Agregaty wody lodowej

 

Osuszacze

Przenośne osuszacze 

Osuszacze basenowe

OGRZEWANIE 

Nadmuchowe systemy grzewcze

Nagrzewnice przewoźne i stacjonarne

Olejowe, gazowe, elektryczne

ENERGIA ODNAWIALNA
 

Pompy ciepła

Inwerterowe pompy ciepła 

Pompy ciepła w zestawach 

Pompy ciepła z kolektorami słonecznymi

Jakość bez kompromisów



Przegląd produktów

Osuszacze powietrza

Strona Modele

4-11 Osuszacze przenośne

4-5 Osuszacze przenośne ASF 100

6-7 Osuszacze przenośne ETF 320

8-9 Osuszacze przenośne ETF 360-460

10-11 Osuszacze przenośne ETF 400-550
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REMKO ASF 100

Dużej mocy kompaktowy osuszacz powietrza gotowy do 

użycia wszędzie i natychmiast.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, firma 

REMKO stworzyła nowy typ osuszacza, który nie posiada 

tradycyjnej sprężarki oraz czynnika chłodniczego. Osuszacz 

REMKO ASF 100 jest szczególnie wydajny w temperaturze 

poniżej 20°C –patrz diagram. Dzięki swojej kompaktowej 

konstrukcji i niewielkiej wadze osuszacz jest łatwy w transpor-

cie i gotowy do natychmiastowego użytku. O wysokiej jakości 

produktu świadczą także rozbudowany panel sterowania oraz 

nowoczesny wygląd.

 Niewielkie wymiary i waga

 Technologia przyjazna 

środowisku

 Osuszanie w trybie 

ciągłym bez konieczności 

odszraniania

 Szeroki zakres temperatury 

pracy od 1do 40°C

 Wysoka wydajność 

osuszania już przy 5°C

Lekki - waży zaledwie  6,5 kg Łatwy dostęp do zbiornika 

skroplin

Czytelny panel sterowania Funkcja ruchomych żaluzji 

zapewnia optymalną cyrkulację 

powietrza

REMKO  

ASF 100

Osuszacze ASF 100 
Ekonomiczne i szybkie osuszanie powietrza 
Wyjątkowo wydajne już przy temperaturze 5°C

 Wysoka wydajność

 Trzy prędkości wentylatora

 Funkcja „pływania“ żaluzji

 Wbudowany generator 

jonów poprawia jakość 

powietrza

 Sterowanie elektroniczne

 3 tryby pracy:  

- automatyczny 

- bardzo cichy 

- bardzo wydajny

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Wilgotne 
powietrze

Zbiornik skroplin

Nasycone powietrze

Skraplacz

Regeneracyjny 
element grzewczy

Osuszone 
powietrze

Rotor adsorbcyjny

Schemat działania systemu 
adsorbcyjnego
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Przykłady zastosowań

 Mieszkania 

 Piwnice 

 Poddasza

REMKO ASF 100

Osuszacz wyposażony w filtr powietrza i generator jonów

Wbudowany generator jonów oraz wydajny filtr powietrza 

znacznie podnoszą jakość powietrza w pomieszczeniu. 

Dodatkowo, osuszacz ASF 100 może pracować w „bardzo 

cichym“ trybie, nie powodując hałasu. Dzięki niewielkim 

wymiarom i wadze urządzenie może być używane praktycznie 

wszędzie i każdej porze. 
Dane techniczne

Model ASF 100 

Maksymalna dobowa wydajność osuszania l/24 h 8,7

Przy 20 °C i 70% wilgotności l/24 h 8,0

Przy 15 °C i 60% wilgotności l/24 h 7,0

Przepływ powietrza m³/h 150

Pojemność zbiornika skroplin Litry 3,0

Zakres działania - temperatura °C 1 - 40

Zakres działania - wilgotność % 45 -100

Zasilanie V/Hz 230/1~/50

Zużycie energii kW/A 0,60 / 2,6

Głębokość mm 300

Szerokość mm 195

Wysokość mm 500

Waga kg 6,5

Nr katalogowy 1610090

REMKO ASF 100  

z rotorem adsorbcyjnym

Porównanie do tradycyjnych 

osuszaczy ze sprężarką

Temperatura w pomieszczeniu °C

80% 

60% 

60% 
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Wydajność osuszania

 Garaże

 Biblioteki, archiwa

 Muzea 
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REMKO ETF 320

Wydajne, przewoźne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie 

i natychmiast.

W wielu procentach wilgoć składa się ze skroplonej wody, która 

osadza się na chłodnej powierzchni ścian. Woda z łazienki oraz in-

nych pomieszczeń w budynku tylko pogłębia ten problem. Ponadto, 

niezależnie od szczelności drzwi i okien, do pomieszczenia może 

przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, 

betonowe ściany.

Model ETF 320 wyróżnia się bardzo dużą wydajnością osuszania. 

Dzięki wbudowanemu higrostatowi, urządzeniem można sterować 

w pełni automatycznie.

 Niewielkie koszty 

eksploatacji - zasilanie 230 V

 Osuszone powietrze nie jest 

przegrzane

 Bezawaryjna, ciągła praca 

nawet 24 godziny na dobę

 W pełni automatyczne 

działanie

 Wyjątkowo wydajny dzięki 

zastosowaniu obrotowego 

kondensatora

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA
Seria ETF 
Niezawodne osuszanie powietrza, 
wydajniejsze niż słońce i wiatr

 Kontrola poziomu 

wilgotności dzięki 

wbudowanemu higrostatowi

 Przenośny dzięki niewielkiej 

wadze własnej

 Niewielkie rozmiary 

umożliwiają transport 

samochodem

F 320

ewoźne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie 

t.

entach wilgoć składa się ze skroplonej wody, która 

chłodnej powierzchni ścian Woda z łazienki oraz in

REMKO ETF 320 

Osuszacze w wersji  - 

skuteczne już od 6 C° 

Czytelny panel sterowania  

Standard
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Dane techniczne

Model ETF 320 

Maksymalna dobowa wydajność osuszania l/24 h 30

Przy 30 °C i 80% wilgotności l/24 h 28,4

Przepływ powietrza m³/h 190

Higrostat Tak

Pojemność zbiornika skroplin litry 5,5

Zakres działania - temperatura °C 6 - 32

Zakres działania - wilgotność % 40 - 100

Zasilanie V/Hz 230/1~/50

Zużycie energii kW/A 0,62/3,4

Głębokość mm 314

Szerokość mm 390

Wysokość mm 610

Waga kg 21,0

Nr katalogowy 1610320

Przykłady zastosowań

 Mieszkania

 Piwnice 

 Poddasza

 Garaże

 Biblioteki

 Muzea 

Schemat działania osuszacza

Wentylator

Zbiornik skroplin

Kondensator

Parownik

Odprowadzenie skroplin

Sprężarka

Wilgotne powietrze

Osuszone 
powietrze
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Wbudowane uchwyty i kółka 

transportowe

Wbudowana pompka skroplinCzytelny panel sterowania

REMKO ETF 360-460

Wydajne, przewoźne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie 

i natychmiast.

W wielu procentach wilgoć składa się ze skroplonej wody, która 

osadza się na chłodnej powierzchni ścian. Woda z łazienki oraz in-

nych pomieszczeń w budynku tylko pogłębia ten problem. Ponadto, 

niezależnie od szczelności drzwi i okien, do pomieszczenia może 

przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, 

betonowe ściany.

Osuszacze ETF 360 i ETF 460 wyróżniają się wyjątkowym 

wyposażeniem oraz wysoką wydajnością osuszania. Dzięki wbudo-

wanej pompce skroplin osuszacz sprawuje się idealnie w różnych 

warunkach.

Zbierające się podczas pracy osuszacza skropliny mogą być groma- 

dzone we wbudowanym zbiorniku, odprowadzane grawitacyjnie 

wężykiem lub za pomocą wbudowanej pompki skroplin i wężyka 

odprowadzane powyżej poziomu osuszacza.

 Wbudowana pompka 

skroplin z wyjściem do 

podłączenia wężyka

 Niewielkie koszty 

eksploatacji

 Od razu gotowy do działania

 Wyjątkowo wydajny dzięki 

zastosowaniu obrotowego 

kondensatora

 Dwie prędkości wentylatora

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA
Seria ETF 
Niezawodne osuszanie powietrza, 
wydajniejsze niż słońce i wiatr

0-460

ne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie 

 wilgoć składa się ze skroplonej wody, która 

dnej powierzchni ścian. Woda z łazienki oraz in-

 w budynku tylko pogłębia ten problem. Ponadto, 

lności drzwi i okien do pomieszczenia może 
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REMKO ETF 360 

 Kontrola poziomu 

wilgotności dzięki 

wbudowanemu higrostatowi

 W pełni automatyczne 

działanie

 Bezawaryjna, ciągła praca 

nawet 24 godziny na dobę

 Wbudowany uchwyt i kółka 

transportowe

Osuszacze w wersji  - 

skuteczne już od 6 C° 

Standard
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Dane techniczne

Model ETF 360 ETF 460

Maksymalna dobowa wydajność osuszania l/24 h 36 46

przy 30 °C i 80% wilgotności l/24 h 32,9 42,3

Przepływ powietrza m³/h 320 310

Pojemność zbiornika skroplin Litry 6,5 6,5

Zakres działania - temperatura °C 6 - 32 6 - 32

Zakres działania - wilgotność % 40 - 100 40 - 100

Pompka skroplin wbudowany wbudowany

Higrostat wbudowany wbudowany

System odszraniania Tak Tak

Zasilanie V/Hz 230/1~/50 230/1~/50

Zużycie energii kW/A 0,55/2,7 0,89/3,95

Głębokość mm 280 280

Szerokość mm 390 390

Wysokość mm 600 600

Waga kg 16,5 21,0

Nr katalogowy 1610360 1610460

Akcesoria
Przewód kondensacyjny luzem, metr

1011206 1011206

Przykłady zastosowań

 Mieszkania

 Piwnice 

 Poddasza

 Garaże

 Biblioteki

 Muzea 

Wentylator

Zbiornik skroplin

Parownik

Kondensator

Sprężarka

Wilgotne powietrze

Osuszone 
powietrze

Schemat działania osuszacza
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