
Bazénové
odvlhčovače

Bazénové odvlhčovače

Hospodárné a efektivní řešení 
klimatických podmínek u bazénů 
a ve wellnes centrech

Kvalita se systémem
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ReMKo Sle 20

Pro vaše blaho má vedle tepla i stejnou důležitost správná 
vlhkost vzduchu. Pokud je vzduch příliš vlhký, budete se cítit 
sklíčeně a nepříjemně. Příliš vysoká vlhkost vzduchu může 
poškodit samotnou stavbu a vytváří ideální podhoubí pro 
plísně a spóry. 

Remko SLE 20 odstraňuje nadbytečnou vlhkost ze vzduchu, 
a tak se stará o příznivé a zdravé klima v místnosti. Naše 
moderní odvlhčovací systémy jsou o 60 % hospodárnější než 
běžné větrání a vytápění. Jednoduše instalovatelné a navíc 
nehlučné přístroje jsou se svým dekorativním designem 
připraveny k instalaci nasazení do vašich exkluzivních 
koupelen a vířivek. Chraňte se před škodlivou vlhkostí 
a vybavte se REMKO – bazénovými odvlhčovači. 

 jednoduchá instalace

 až o 60 % hospodárnější 
než běžné větrání 
a vytápění 

 moderní design 

Ideální do vašich exkluzivních koupelen Použitelné v prostředí s vířivkami

Bazénové odvlhčovače
Série Sle 
exkluzivní odvlhčovače vzduchu 
pro soukromé vířivky a koupelny

REMKO 
SLE 20

 velmi tiché

 zamezuje tvoření spór 
a plísní 

 zabraňuje kondenzaci 
vody na oknech, stěnách 
a inventáři koupelen 
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oblasti použití

 exkluzivní koupelny 

 prostředí s vířivkami

 sportovní studia

 sklepní prostory

Technické údaje

Konstrukční řada Sle 20
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 10,5
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti litry/den 7,5
Rozsah teplot použití °C 3 - 30
Rozsah vlhkosti pro použití % rel. vlhkosti 40 - 100
Vzduchový výkon m³/h 220
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50
Příkon max. kW 0,39
Spotřeba proudu max. A 2,1
Chladivo R134a
Chladivo, obsah náplně kg 0,17
Úroveň hluku* dB(A) 46
Hloubka mm 240
Šířka mm 535
Výška mm 600
Hmotnost kg 28

Obj. č. 615200

zvláštní příslušenství 
Zásobník kondenzátu, 6 litrů
Obj. č. 1011405

* Ve vzdálenosti 1 mREMKO SLE 20 se zásobníkem 
kondenzátu
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ReMKo Sle 40-80

Série SLE 40-80 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. Vaši koupelnu tak můžete 
vybavit bezúdržbovým bazénovým odvlhčovačem REMKO. 

Technická vyspělost 
v detailech

Vlhký vzduch je nasáván 
pomocí nehlučného ventilátoru 
z hal, kde jsou umístěny 
bazény a plovárny. Vzduch 
je ochlazován průchodem 
přes výparník pod rosný bod, 
kdy vodní pára kondenzuje 
do kapalného stavu, ve kterém 
může být dále odváděna. Takto 
vysušený vzduch proudí přes 
kondenzátor, kde se ohřívá a je 
vracen zpět do vysoušeného 
prostoru. Přístroje se snadno 
čistí odklopením čelního krytu. 

 jednoduchá instalace

 až o 60 % hospodárnější 
než běžné větrání 
a vytápění 

 moderní design

 bezproblémový, trvalý 
provoz 

Bazénové odvlhčovače
Série Sle 
hospodárná prostorová klimatizace 
do soukromých koupelen a wellnes center

 REMKO SLE 60

Teplý, vlhký vzduch

Ohřátý, vysušený vzduch

REMKO 
série SLE 

Prostor bazénu

 velmi tiché

 zamezuje tvoření spór 
a plísní 

 zabraňuje kondenzaci 
vody na oknech, stěnách 
a inventáři koupelen 

 vestavěný hygrostat
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oblasti použití

 privátní bazény 

 wellness centra

 sportovní studia

 skladovací prostory, archivy

 muzea

Technické údaje

Konstrukční řada Sle 40 Sle 60 Sle 80
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 50,4 70,8 100,8
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti litry/den 32,2 43,2 64,0
Rozsah teplot použití °C 10 - 36 10 - 36 10 - 36
Rozsah vlhkosti pro použití % rel. vlhkosti 40 - 100 40 - 100 40 - 100
Vzduchový výkon m³/h 250 500 750
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Příkon max. kW 0,72 1,05 1,65
Spotřeba proudu max. A 2,8 4,3 7,2
Chladivo R407C R407C R407C
Chladivo, obsah náplně kg 0,60 0,95 1,60
Úroveň hluku* dB(A) 47 49 51
Hloubka mm 315 315 315
Šířka mm 950 1260 1800
Výška mm 800 800 800
Hmotnost kg 60 74 101

Obj. č. 615400 615600 615800

zvláštní příslušenství 
Prostorový hygrostat
Obj. č. 1011400 1011400 1011400
Nožičky, sada
Obj. č. 1011410 1011410 1011415
* Ve vzdálenosti 1 m
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ReMKo Sln 40-80

Pro jednoduchou instalaci 
ve vedlejší místnosti

U série SLN máte možnost 
instalovat přístroje ve vedlejší 
místnosti, vedle prostoru, který 
je vysoušen. Vzduchovými 
kanály je propojena jednotka 
s vysoušeným prostorem. 
V bazénovém prostoru jsou 
viditelné pouze vzduchové 
žaluzie. Technicky se série 
SLN neodlišuje od série SLE. 

volba správného zařízení

Správná volba zařízení závisí 
v první řadě na velikosti plochy 
vody v bazénu. Grafické 
znázornění (vpravo) slouží 
pouze pro hrubou orientaci. 
Přesná volba zařízení závisí 
na řadě faktorů, jako např. 
teplota vzduchu a vody, 
četnost použití a na případném 
zakrývání bazénu. Velikost 
zařízení by proto měl vždy 
určit kvalifikovaný odborný 
personál. 

Sada pro vedlejší prostor

Rozměry kanálu sání a cirkulace*

Konstrukční řada Sln 40 Sln 60 Sln 80

Výška mm 126 126 126

Šířka mm 407 717 1255

Délka mm 235 235 235

* Otvor ve stěně je na obvodu větší o 5 mm

Sle 40 / Sln 40

Sle 60 / Sln 60

Sle 80 / Sln 80

10 20 30 40

Plocha bazénu 
v m 2

orientační pomůcka pro volbu přístroje 
v oblasti bazénu

oblasti použití

■ privátní bazény 

■ wellness centra

■ sportovní studia

Bazénové odvlhčovače
Série Sln 
Silný výkon
Jednoduchá instalace ve vedlejší místnosti

REMKO SLN 60

■ skladovací prostory

■ archivy

■ muzea

Vedlejší 
místnost

Bazén

REMKO 
SLN

Sada pro vedlejší prostor 
sestává z:

2 x napojovací nástavec 
přístroje se samotěsnicím 
plastovým profilem

2 x průchodka do stěny 
o max. tloušťce 240 mm 
z povrchově zušlechtěného 
ocelového plechu

1 x vestavné hrdlo pro 
bezešroubové upevnění 
sací mřížky

1 x vestavné hrdlo pro 
bezešroubové upevnění 
cirkulační mřížky 
s připojovacím rámečkem 
pro vzduchový filtr 
cirkulace

2 x mřížka ventilace s čelním 
rámečkem z hliníku 
a s pevně umístěnými 
profilovými lamelami

1 x filtr v sání pro cirkulaci 
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Technické údaje

Konstrukční řada Sln 40 Sln 60 Sln 80
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti litry/den 50,4 70,8 100,8
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti litry/den 32,2 43,2 64,0
Rozsah teplot použití °C 10 - 36 10 - 36 10 - 36
Rozsah vlhkosti pro použití % rel. vlhkosti 40 - 100 40 - 100 40 -1 00
Vzduchový výkon m³/h 250 500 750
Napájecí napětí V/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Příkon max. kW 0,72 1,05 1,65
Spotřeba proudu max. A 2,8 4,3 7,2
Chladivo R407C R407C R407C
Chladivo, obsah náplně kg 0,60 0,95 1,60
Úroveň hluku* dB(A) 44 46 48
Hloubka mm 280 280 280
Šířka mm 890 1192 1732
Výška mm 680 677 677
Hmotnost kg 57 68 95

Obj. č. 615405 615605 615805

zvláštní příslušenství 
Prostorový hygrostat
Obj. č. 1011400 1011400 1011400
Nožičky, sada
Obj. č. 1011410 1011410 1011415
Sada pro vedlejší prostor SLN
Vícedílná sada pro vedlejší prostor z povrchově zušlechtěného 
ocelového plechu pro přívod a cirkulaci vzduchu s hliníkovou větrací 
mřížkou a filtrem cirkulace  
Obj. č. 

1011435 1011440 1011445

* Ve vzdálenosti 1 m



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.
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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 
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 zákazní-
kům. 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.


