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> Sørg for, at du har læst og forstået denne vejledning, før maskinen betjenes.

> Undgå at belaste stikkontakter og forlængerledninger. Kontrollér den nominelle effekt før brug.

> Risiko for elektrisk stød. Undgå at åbne enheden eller stikke fingrene igennem risten.

>  Sørg for, at der anvendes en passende størrelse luftblæser, som passer i størrelse til din  
Drymatic Boost-rist.

>  Min. luftmængde påkrævet: 1100m³/t. Placér ikke luftblæseren mere end 50cm væk fra  
Drymatic Boost-risten.A
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Tillykke med dit køb!
Tillykke og tak for dit køb af et Drymatic-produkt! For at få mest ud af din Drymatic Boost 
Box, beder vi dig tage dig tiden til at læse denne brugervejledning og gøre dig fortrolig  

med betjeningen af maskinen og dens funktioner.

De følgende sider indeholder vigtige oplysninger om garanti og advarsler. 

Det er nødvendigt, at du tager dig tid til at læse dem, før du betjener produktet.
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Venligst udfyld og send, fax eller e-mail dit garantiregistreringskort komplet med slutseddel/kvittering for at aktivere din 
garanti. DBK Technitherm tilbyder en standard to års dækkende garanti fra købsdatoen på Drymatic Boost. Kontaktoplysninger 
kan findes på bagsiden af denne instruktionsmanual. Se venligst afsnittet for komponentidentifikation for at finde din model 
og serienummer.

GARANTIOPLYSNINGER

Drymatic Limited Garantikort

Drymatic modelnummer     Serienummer 

Købsdato Købt af  

Titel 

Fornavn Efternavn 

Adresse    

Telefon E-mail    

Dato og underskrift    
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 Do not alter or modify your Drymatic in any way. Use only replacement parts approved by DBK, modifi-
cations/repairs not covered in the maintenance section of this manual and the use of unapproved parts
will void any remaining warranty. Contact your local Drymatic distributor for assistance.

 Check hoses for wear and damage, replace when needed. Heater hose must be rated to 100°C (212°F).

 Product for indoor commercial use only. It must be kept dry at all times away from rain, water or snow.

 Handle the unit carefully. Always operate the unit on a flat stable surface. Do not drop, throw or place
the unit in area it may fall. Rough handling may damage the unit, create dangerous operating condi-
tions and will void the warranty.

 Lift within your limits. Drymatic weighs 25kg, seek assistance if necessary. Please see transport section.

 Never pull or lift the product via the mains cord.

 Children of less than 12 years should be kept away unless continuously supervised.

 This appliance can be used by children from 16 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Chil-
dren shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made without su-
pervision.

 Children aged from 12 years and less than 16 years shall only switch on/off the appliance provided that
it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given su-
pervision or instruction.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard. Always grasp the plug (not the cord) to unplug.

 To provide a continued protection against electric shock, connect to properly grounded outlets only.
Do not use an adaptor, never cut off third prong.

 Do not overload sockets or extension leads - Check power ratings and condition before use. The heater
shall not be located immediately below a socket outlet.

 The unit must be operated on a matched voltage circuit protected by a Ground Fault Circuit Interrupter
(GFCI) device.

 Always unplug the unit before transporting, servicing and cleaning or whilst the unit is not in use.

 WARNING: Do not block heater or twist any ducts. This will cause the unit to overheat and limit airflow.

 WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this
heater in small rooms when they are occupied y persons not capable of leaving the room on their own,
unless constant supervision is provided.

 Do not touch heater outlet, grills or hose whilst product is in operation as surfaces will become hot and
cause burns. Once stopped allow the unit to cool down before touching. Do not open or try to reach
through grills. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

 Keep away from open flames and heat sources or where vapours from gasoline, solvents, thinners or
any other flammable materials may be present.

RISK OF BURNS! 

HANDLE WITH CARE! 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 

KEEP AWAY FROM CHILDREN! 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: 
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RISK OF BURNS! 

HANDLE WITH CARE! 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 

KEEP AWAY FROM CHILDREN! 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: 
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

FORSIGTIG! HOLDES VÆK FRA BØRN!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! RISIKO FOR FORBRÆNDING!

•  Du må ikke ændre eller moderere din Drymatic Boost på nogen måde. Brug kun reservedele, der er godkendt af DBK; æn-
dringer/reparationer, der ikke er omfattet af afsnittet om vedligeholdelse i denne manual, samt brug af ikke-godkendte 
reservedele, vil ugyldiggøre eventuelle resterende garantier.

• Fjern ikke mærkater.

•  Brug kun tørremåtter/tilbehør af mærket Drymatic eller DBK. Sørg for, at luftblæserne passer til størrelsen af Boost-risten 
og er dimensioneret til mindst 1100m³/t.

•  Enheden skal håndteres forsigtigt. Enheden skal altid betjenes på en flad, stabil overflade. Undgå at tabe eller kaste en-
heden eller placere den på en overflade, hvorfra den kan falde ned. En hårdhændet håndtering kan beskadige enheden, 
skabe farlige driftsforhold og vil ugyldiggøre garantien.

• Træk aldrig eller løft produktet via strømledningen.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

•  Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller 
manglende erfaring eller viden, med mindre de er under opsyn af en voksen.

•  Hvis strømledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kva-
lificeret fagmand for at undgå enhver form for skade. Tag altid fat i stikket (ikke i ledningen) for at trække stikket ud og 
undgå at trække eller løfte produktet via netledningen.

•  Må ikke anvendes med slidte stikkontakter, da stikket vil blive ekstremt varmt. Boost Boxen må ikke placeres umiddelbart 
under en stikkontakt.

•  Brug ikke denne Boost Box i små rum, når rummene bruges af personer, der ikke er i stand til at forlade rummet på egen 
hånd, medmindre personerne er under konstant opsyn.

•  Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger - tjek de nominelle effekter og tilstande før brug. Rul altid forlæn-
gerledningerne helt ud.

•  Det anbefales at køre enheden på et 230V kredsløb beskyttet af en fejlstrømsafbryder (HFI)-enhed. Det anbefales også, 
med jævne mellemrum at udføre en PAT (Portable Appliance Test - bærbar apparattest) af maskinen. Udskift kun sikringen 
med en 15A, 250/500V keramisk type som vist på enheden.

•  For at undgå overophedning skal du ikke dække hele enheden til. Sørg for, at måtterne i uoppustet tilstand, ikke dækker 
udstyr/stik, hvilket kan forårsage en skade.

•  Må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af bad, brusebad eller swimmingpools. Undgå stillestående vand eller steder, hvor 
vand kan løbe ned eller dryppe på enheden.

•  Holdes væk fra åben ild og varmekilder, eller hvor der kan forekomme dampe fra benzin, opløsningsmidler, fortyndere 
eller andre brandbare materialer.

• Undgå at blokere nogen af udgangene/indgangene. Dette kan få enheden til at overophede og begrænse luftstrømmen.

• Kun til kommerciel brug, ikke til brug på byggepladser.

• Må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.

• Stabling er kun med henblik på opbevaring; brug ikke enheder, når de er stablet og stabl ikke andet udstyr oven på.

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX
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INDLEDNING
Drymatic Boost er et fleksibelt varmetørringssystem designet til at reducere tørretiden ved brug af standard luftblæsere. 
Maskinen placeres foran en luftblæser og kan også anvendes med Drymatic væg- og gulvmåtter for en effektiv målrettet 
tørring af specifikke områder med vandskade. Tilføjelsen af kontrolleret varme øger luftblæserens ydeevne ved vandskade-
sanering; ligesom det hjælper med at øge effektiviteten af det konventionelle affugtningsudstyr, såsom kondensaffugtere, 
hvor temperaturen ligger under de optimale niveauer.

Sådan virker den:

At hæve temperaturen i tørrekammeret øger luftens evne til at optage mere vanddamp. Derudover resulterer en forøget 
temperatur inde i tørrekammeret i en temperaturstigning i konstruktionen, hvilket resulterer i en mere effektiv tørring. 
Drymatic Boost Boxen har et intelligent styresystem, som regulerer sin ydelse for at sikre, at temperaturen aldrig overskrider 
det valgte temperaturniveau. Drymatic Boost Boxen bliver, i kombination med et Drymatic væg- og gulvmåtter, en yderst 
effektiv løsning til målrettet tørring. Målrettet tørring fokuserer varmeenergien på et bestemt område med vandskade, så 
teknikeren altid har fuld kontrol over, hvilke materialer der tørres, og til hvilke temperaturer. I mange tilfælde omfatter et 
skadesaneringsprojekt en lang række forskellige materialer, der skal tørres på forskellige måder; målrettet tørring muliggør 
en kontrolleret tilførsel af varme og luftstrøm, hvilket resulterer i stærkt reducerede tørretider.

Funktioner:

• Tilføjer op til 2kW varmeenergi til rummet med henblik på at reducere tørretiden.

• Tre intelligent styrede indstillinger, der øger stuetemperaturen op til maks. 60°C.

• LED-display med kilowatt- og timetæller.

• Airflow detektering og termiske sikkerhedsafbrydere for at sikre en sikker drift under alle forhold - CE/UL-godkendt.

•  Tovejs-design fungerer fra begge sider med alle typer centrifugalblæsere enten stående fladt eller på siden.

•  Giver brugerne mulighed for at tilslutte en lang række Drymatic måtter til målrettet tørring for en hurtig og effektiv tørring 
af små såvel som store områder.

• Kompakt, let og robust konstruktion, som kan stables med henblik på nem transport og opbevaring.

• Lang fast ledning med indbyggede ledningsholdere.

KOMPONENTIDENTIFIKATION

kWh (kilowatt pr. time) display

Ledningsholder

Ledningsklemme

Serienummermærkat

Knap til
valg af indstilling

Indtag/Udtag (tovejs)

Timetæller display

Ledningsholder

Håndtag

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX
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Serienummermærkat

Sikringholder* Mærkat nominel effekt

Fødder (for lodret position)

Ledningsholder

*Udskift kun sikringen med en 15A, 250/500V keramisk sikringstype som vist på enheden. (DBK reservedelsnummer: EC308)

On/Off hovedkontakt  
(lyser, når den er slået til)

Ledningsholder

Indtag/
Udtag (tovejs)

Fast netledning  
(NEMA 5-15 stik)

OPBEVARING OG TRANSPORT
•  Når du er færdig med maskinen, kan den faste netledning vikles omkring de fire ledningsoprulningsbeslag, hvorefter stik-

ket kan klemmes ind i ledningsholderen som vist. Ledningen kan rulles i begge retninger.

• Enhederne kan bæres i det øverste håndtag, hvilket gør det muligt for operatøren uden besvær at bære to på én gang.

• Enhederne kan stables op til en højde på fem enheder.

Bemærk: Enhederne må ikke betjenes, når de er stablet, og ledningen skal altid være rullet helt ud, når enheden 
bruges. De skal være fuldt sikrede under transport for at forebygge risici eller skader.

Ledning oprullet med uret  To enheder bæres To enheder stables

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX
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OPSTILLINGSVEJLEDNING
Drymatic Boost skal opstilles i henhold til følgende procedure:

1)  Placér Drymatic Boost enten stående fladt eller i lodret position på gulvet med en luftblæser, der peger imod én af ristene.

2)  Valgfri - Tilslut Drymatic væg- og gulvmåtter efter behov.

3)  Sæt maskinen i stikkontakten og tænd for strømmen til luftblæseren og derefter Drymatic Boost Box.

4)  Drej på knappen for at vælge den ønskede temperaturindstilling, nulstil eventuelt kWh- og timetæller.

1) Placering af Drymatic Boost Box sammen med en luftblæser
Placér Drymatic Boost i det område/rum, du ønsker at tørre, enten fladt på gulvet eller lodret som vist på nedenstående  
billeder. Placér en luftblæser, så dens udtag passer til Boost-enheden. 

Bemærk - Luftblæserudtaget skal have ca. den samme størrelse som Drymatic Boost-indtaget og skal være placeret 
maks. 50cm væk fra risten. Idéelt set skal luftblæseren være placeret så tæt som muligt på Drymatic Boost-risten og 
om muligt være i kontakt med denne. Luftblæseren skal være dimensioneret til mindst 1100m³/t. Manglende over-
holdelse af disse krav kan gøre, at maskinen begrænses i sin effekt eller potentielt udløser Drymatic Boost’s termiske 
afbryder.

Drymatic Boost vil kræver en luftblæser, for at fungere. Maskinen har sensorer, der kan detektere retningen, hastigheden og 
temperaturen for den indgående luft, og som styrer varmen i overensstemmelse hermed. Hvis der ikke detekteres nogen 
luftblæser, eller hvis denne fjernes, vil der blive vist en roterende grafik på “Timetæller”-displayet for at angive dette.  
Når der tilføjes en luftblæser, vil maskinen analysere luftstrømmen i ca. et minut for at bekræfte, at den er stabil, forud for 
opvarmningen.

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX
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2) Valgfri - Tilslut Drymatic væg- og gulvmåtter eller andet tilbehør
Hvis du ønsker at udføre målrettet tørring på et område, ønsker du måske at anvende Drymatic væg- og gulvmåtter (sælges 
separat). For at tilslutte en væg- og gulvmåtte skal du først anbringe velcro-adapteren omkring udtaget på Drymatic Boost 
Boxen med betjeningspanelet opad som vist og fremhævet på billederne nedenfor. Placér væg- og gulvmåtterne med hul-
lerne nedad (logo på toppen) og åbn måtterne på det sted, hvor du ønsker at tilslutte din Drymatic Boost Box.

Placér måtten omkring Drymatic Boost Boxens udtag som vist på billederne nedenfor, luk velcroen grundigt for at sikre, at 
der opretholdes en god tætning. Når luftblæseren tændes, oppustes måtterne.
Der er mange måtter tilgængelige, og de kan forbindes med hinanden vha. Drymatic måttekoblinger - kontakt NAC Europe 
for yderligere information. Når måtterne er tilsluttet, skal maskinen indstilles til det relevante temperaturområde for det 
materiale, der tørres, se trin fire for information om tilstandene.

3) Tænd for maskinerne
Tilslut luftblæseren og Drymatic Boost Boxen til en passende dimensioneret stikkontakt. Tænd først for luftblæseren, og 
brug derefter den røde strømkontakt ved siden af ledningen til at tænde for Drymatic Boost Box. Det anbefales at tænde for 
luftblæseren først, men det er ikke afgørende.

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX
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4) Indstil den ønskede driftsindstilling
Drejeknappen på Drymatic Boost Boxens kontrolpanel kan bruges til at vælge en af fire forskellige driftindstillinger. Tempe-
raturerne på drejeknappen repræsenterer ønskede temperaturniveauer for rummet*. For eksempel hvis en Drymatic Boost 
var indstillet på 30 - 40°C vil maskinen opvarme rummet, indtil det når op på 40°C og reducere effekten til at opretholde og 
ikke overskride den maksimale grænse. Hvis maskinen nogensinde kommer tæt på den nedre grænse på 30°C, vil den øge 
effekten igen. Dette garanterer, at rummet holdes inden for det valgte temperaturområde, når det er muligt.
Nulstil-tilindstillingen bruges til at nulstille kWh- og timetælleren. Når nulstilling er sket, kan drejeknappen drejes til den øn-
skede driftindstilling. Her er en beskrivelse over, hvornår man bruger de forskellige indstillinger: Bemærk, at drejeknappens 
layout kan variere alt efter model.

20 - 30°C -   Vil øge rumtemperaturen ved brug af mindst mulig effekt, dette kan anvendes til at optimere ydelsen af 
andet affugtningsudstyr f.eks. kondensaffugtere i kolde omgivelser.

30 - 40°C -   Den anbefalede indstilling til brug med Drymatic væg- og gulvmåtter, den højere temperaturindstilling 
(50-60°C) kan bruges med måtterne, hvis nødvendigt. 

50 - 60°C -    Fuld effekt, anbefales i forbindelse med brug af Drymatic Boost Boxen som varmeapparat f.eks. ved opvarm-
ning af et rum til højere temperaturer eller til målrettet tørring af problematiske/svære vandskader vha af 
Drymatic væg- og gulvmåtter. 

Nulstil -   Dette vil nulstille både kWh- og timetælleren. Når dette er gjort, vil en ‘RST RST’-meddelelse vises på dis-
plays. Du kan nu vælge en ny driftsindstilling.

Når der er valgt en indstilling, vil Drymatic Boost Boxen være fuldt programmeret og klar til at køre et job. Efter et par mi-
nutter, kommer der varmere luft ud af Drymatic Boost Boxens luftudtag.

*  Temperaturområderne relaterer sig til rumomgivelserne, og denne temperatur kan ikke opnås i for stort et område 
eller med for få Boost Boxes. En centrifugalblæser med stor volumenkapacitet kan reducere lufttemperaturen ved 
udtaget, men vil ikke påvirke ydeevnen.

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX
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FEJLFINDING
I tilfælde af fejl er det første, du skal prøve, at slukke for maskinen, slukke for strømmen på stikkontakten og derefter vente 
ti sekunder. Du kan derefter sætte strøm til maskinen igen og se, om der er nogen forbedringer. Hvis ikke, henvises til fejlfin-
dingstabellen for årsager og løsninger.

Ingen strøm, rød knap lyser ikke,  
når den er i ON-position.

1) Sikring til stikket sprunget.
Tjek stikkets sikring, hvis stiktypen ikke har en 

sikring - kontakt NAC Europe.

2) Fejl ved stikkontakten eller ledningen.
Kontrollér forsyningsudgangen, og  
kontrollér ledningen for eventuelle  

skader, brud eller snit. 

1) Indvendig sikring sprunget.
Tjek indvendig sikring; den sidder på displayet  

ved siden af den røde strømkontakt. 
Udskift den, hvis nødvendigt.

Intet display, rød knap lyser, 
når den er i ON-position.

2) Termisk afbryder aktiveret.

Sikkerhedsafbryder er aktiveret, kontakt  
NAC Europe. Maskinen vil kræve inspektion,  
da afbryder kun skal aktiveres, hvis der er  

yderligere fejl.

Enheden producerer ikke varm luft. 
Drejegrafikken vises på timetæller-displayet.

1) Utilstrækkelig luftstrøm

Prøv at placere luftblæseren tættere på  
Drymatic Boost Boxen eller anvende en højere  

hastighedsindstilling. Tjek, at luftblæseren  
overholder minimum-kravene.

Enheden producerer ikke varm luft. 
Der vises ingen drejegrafik på  

timetæller-displayet.

1) Maskinen har ikke haft tilstrækkelig tid  
til at varme op.

Maskinen vil tjekke, at der er stabil luftstrøm,  
før effekten accelereres. Dette kan tage op til  

fem minutter.

2) Temperaturindstillingen er lavere  
end rumtemperaturen.

Sæt temperaturindstillingen op, det kan ske,  
at rummet er varmere end den overflade,  

der skal tørres.

Drymatic væg- og gulvsystem oppustes ikke. 1) Utilstrækkelig luftstrøm

Prøv at placere luftblæseren tættere på  
Drymatic Boost Boxen eller anvende en højere  

hastighedsindstilling. Tjek, at måtten er  
ordentligt forseglet rundt om Drymatic Boost 

Boxens udtag og at luften har fri passage. En mini-
mum luftmængde på 1100m³/t er kravet for  
Drymatic Boost Boxen for at fungere korrekt. 

Oppustning af måtter kan afhængigt af konfigura-
tionen/måttesammensætning kræve væsentligt 

større luftstrøm/flere luftblæsere.

I tilfælde af, at denne liste ikke dækker dit specifikke problem, eller løsningen ikke afhjælper problemet, skal du kontakte 
NAc Europe.

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX

 Fejl Årsag Løsning
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BRUGERVEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Enheden skal være koblet fra, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse eller rengøring.

Før hver brug:

Inspicér strømledningen for tegn på skader. Hvis ledningen ser brudt, flosset eller slidt ud, skal du ikke bruge produktet, men 
søge erstatning. Ledninger må kun udskiftes af producenten; hvis ledningen er beskadiget, skal du kontakte NAC Europe.

Rengøring:

Kabinettet kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug ikke væsker på riste og metalplader, disse kan 
rengøres med en blød klud. Brug aldrig en slange til rengøring, og sørg for, at enheden er helt tør før brug.

Udskiftning af sikringen:

Den anvendte sikring kan skiftes ved:  

1) Brug af en flad skruetrækker til at åbne sikringsholderen.

2) Fjern den gamle sikring og udskift den med en ny. 

3) Luk sikringsholderen med en skruetrækker. De udskiftede sikringer skal være 15A, 250V eller 500V keramiktyper med 
hurtigt slag (DBK reservedelsnummer: EC308).

I tilfælde af skader, reparationer eller andre krav til vedligeholdelse, skal du kontakte NAC Europe. Ingen eftermarked-repara-
tioner på dette produkt må udføres af brugeren.

BLIV YDERLIGERE INSPIRERET!
Følg DBK Drymatic på Facebook og LinkedIn
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 Model FGPH091

Effekttilførsel

Effektforbrug

Længde fast  
strømledning

Godkendelser

Elektrisk  
beskyttelsesklasse

Kapslingsklasse 
(EN60529)

Opbevarings- 
temperatur

Omgivende  
driftstemperatur

Effektfaktor

Indv. elektroniske 
komponenter

Styresystem

Display

Meternøjagtighed

Termisk  
sikkerhedsafbryder

Maks. lufttempe- 
ratur ved udgang

Dimensioner
luftindtag/udtag

Kabinetmateriale

Dimensioner

Vægt

230Vac

2,23kW @ 240V / 2,05kW @230V

4,3m

CE

I

IP20

-20° til 50°C 

-10° til 40°C *

1

5Vdc

Elektronik

LED

Klasse 1B

109°C - Kan ikke nulstilles

60°C **

480 x140mm

ABS (FR)

490 x 550 x 240mm

8,2 kg

* Maks. temperatur, Drymatic Boost kan startes på; det vil efterfølgende hæve den maksimale temperatur op til 60°C. **Afhængigt at den valgte luftstrøm og drifts-
indstilling for temperatur, vil den højeste temperatur ved luftudtaget findes ved maks. temperaturindstilling på 50-60°C med den lavest mulige luftstrøm på 1100m³/t.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INSTRUKTIONSMANUAL BOOST BOX



INSTRUCTION MANUAL 
Models: FGPH061; FGPH062; FGPH063; FGPH064; FGPH065; FGPH066; FGPH070; FGPH071  

DBK Technitherm Limited 

Unit 11, Llantrisant Business Park, Llantrisant, CF72 8LF, Wales, United Kingdom 

Tel: +44 (0) 1443 23 79 27 Fax: +44 (0) 1443 23 78 67 Email: info-uk@dbk-group.com Web: http://drymatic.com 

Patented in Australia (AU2009272484), United States (US8720080 & US9015960), Great Britain (GB2462066 & 
GB2488873) and patents pending in Europe (EP2307838 & EP2498036). 

All worldwide design rights and copyright reserved.  

Ensure that you have read and understood this manual before operating the machine. 

Do not overload sockets or extension leads - Check power ratings before use. 

Risk of electric shock - Do not open the unit or try to reach through the grills. 

Hot surfaces - Do not touch heater outlet or grill whilst product is in operation. Once 
stopped allow the unit to cool down before touching. 

Do not block or twist ducts. This could cause the unit to overheat or hinder performance. 

Product for indoor commercial use only. 

www.nac-europe.dk

NAC Europe - Ellegårdvej 18 - DK-6400 Sønderborg

Tlf. +45 74 42 62 92 - Fax +45 74 42 47 86

Info@nac-europe.com - www.nac-europe.dk


