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BRUKSANVISNING

> Säkerställ att du har läst och förstått denna anvisning innan maskinen används.

> Undvik att belasta stickkontakter och förlängarkablar. Kontrollera nominell effekt innan användning.

> Risk för elektrisk stöt. Undvik att öppna enheten eller att sticka in fingrarna genom gallret.

>  Säkerställ att fläkten som används är av lämplig storlek och passar storleksmässigt med gallret på din 
Drymatic Boost.

> Min. luftflöde som krävs: 1100 m³/t. Placera inte fläkten mer än 50 cm från Drymatic Boost-gallret.VA
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Grattis till ditt inköp!
Grattis och tack för att du valde att köpa en Drymatic-produkt! För att få ut mesta möjliga 
nytta av din Drymatic Boost Box ber vi dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksan-
visning och bekanta dig med hur maskinen ska användas och vilka funktioner den har.

Kommande sidor innehåller viktig information gällande garanti och varningar.
Det är viktigt att du tar dig tid att läsa informationen innan du använder produkten.
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Var vänlig fyll i och skicka, faxa eller maila ditt garantiregistreringskort tillsammans med kvitto för att aktivera din garanti. 
DBK Technitherm erbjuder som standard två års garanti från inköpsdatumet av Drymatic Boost. Kontaktinformation hittar du 
på baksidan av denna bruksanvisning. Se avsnittet om komponentidentifikation för att hitta din modell och ditt serienummer.

GARANTIINFORMATION

Drymatic Limited Garantikort

Drymatic modellnummer Serienummer 

Inköpsdatum Inköpt av 

Titel 

Förnamn Efternamn 

Adress 

Telefon E-mail 

Datum och signatur
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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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IMPORTANT SAFETY INFORMATION: 
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

FÖRSIKTIG!
ANVÄND UTOM RÄCKHÅLL  
FÖR BARN!

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT! RISK FÖR BRÄNNSKADA!

•  Du får inte ändra eller modifiera din Drymatic Boost på något sätt. Använd endast reservdelar som är godkända av DBK; 
ändringar/reparationer som inte omfattas av avsnittet om underhåll i denna bruksanvisning, samt användning av icke 
godkända reservdelar, innebär att garantin bortfaller.

• Avlägsna inga märkningar.

•  Använd endast torkmattor/tillbehör av märket Drymatic eller DBK. Säkerställ att fläktarna passar storleksmässigt till 
Boost-gallret och är dimensionerade för minst 1100m³/t.

•  Enheten ska hanteras med varsamhet. Enheten ska alltid användas på en slät, stabil yta. Undvik att tappa eller kasta  
enheten eller placera den på en yta från vilken den kan falla ner. En hårdhänt hantering kan skada enheten och orsaka 
farliga driftsförhållanden, vilket innebär att garantin bortfaller.

• Dra eller lyft aldrig produkten i elkabeln.

• Barn ska vara under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

•  Apparaten är inte avsedd att användas av personer (härunder barn) med nedsatta fysiska, sensoriska och mentala  
förmågor eller med bristande erfarenhet/kunskap, med mindre de är under uppsikt av en vuxen.

•  Om elkabeln skadas ska den bytas ut av tillverkaren, dennes verkstad eller av en likvärdigt kvalificerad fackman för att 
undvika någon typ av skada. Ta alltid tag i stickkontakten (inte i ledningen) för att dra ut stickkontakten och undvik att  
dra eller lyfta produkten i elkabeln.

•  Får inte användas med slitna stickkontakter eftersom stickkontakten i givet fall kan bli extremt varm. Boost Boxen får inte 
placeras direkt under en stickkontakt.

•  Använd inte denna Boost Box i små rum om rummet används av personer som inte förmår lämna rummet på egen hand,  
i givet fall ska personerna hållas under konstant uppsikt.

•  Överbelasta inte stickkontakter eller förlängarledningar - kontrollera nominell effekt och förhållanden innan användning. 
Rulla alltid ut förlängarledningarna helt.

•  Det rekommenderas att använda enheten på en 230V-krets som skyddas med en jordfelsbrytare (HFI)-enhet. Det  
rekommenderas även att med jämna mellanrum genomföra ett PAT (Portable Appliance Test) av maskinen. Byt endast  
ut säkringen med en 15A, 250/500V keramisk typ som visas på enheten.

•  För att undvika överhettning får du inte täcka över enheten. Säkerställ att mattorna i icke uppblåst skick inte täcker  
utrustning/kontakter, detta kan orsaka skada.

•  Får inte användas i omedelbar närhet av bad, dusch eller swimmingpools. Undvik stillastående vand eller platser där  
vatten kan rinna ner på/droppa på enheten.

•  Hålls avskild från öppen eld och värmekällor, eller områden där det kan förekomma ångor från bensin, lösningsmedel, 
förtunningsmedel eller andra brännbara material.

•  Undvik att blockera någon av utgångarna/ingångarna. Detta kan orsaka att enheten överhettas eller att  
luftflödet begränsas.

• Endast för kommersiellt bruk, inte för användning på byggarbetsplatser.

• Får inte bortskaffas som hushållsavfall.

•  Stapling endast i samband med förvaring; använd inte enheter när de är staplade och stapla aldrig annan  
utrustning ovanpå. 

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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INLEDNING
Drymatic Boost är ett flexibelt värmetorkningssystem designat för att reducera torktiden vid användning av standardfläktar. 
Maskinen placeras framför en fläkt och kan även användas med Drymatic vägg- och golvmattor för en effektiv riktad tork-
ning av specifika områden med vattenskada. Att lägga till kontrollerad värme höjer fläktens prestanda vid vattenskadesane-
ring; plus att det bidrar till att öka effektiviteten på den konventionella avfuktningsutrustningen såsom kondensavfuktare, 
där temperaturen ligger under optimal nivå.

Så här fungerar den:

Att höja temperaturen i torkkammaren höjer luftens förmåga att uppta mer vattenånga. Dessutom resulterar en förhöjd 
temperatur inne i torkkammaren i en temperaturhöjning i konstruktionen, vilket leder till en effektivare torkning. Drymatic 
Boost Boxen har ett intelligent styrsystem som justerar sin prestanda för att säkerställa att temperaturen aldrig överskrider 
vald temperatur. Drymatic Boost Boxen blir, i kombination med Drymatic vägg- och golvmattor, en ytterst effektiv lösning för 
riktad torkning. Riktad torkning fokuserar värmeenergin på ett bestämt område med vattenskada, så att teknikern alltid har 
full kontroll över vilka material som torkas och vid vilka temperaturer. I många fall omfattar ett skadesaneringsprojekt en rad 
olika material som ska torkas på olika sätt; riktad torkning gör det möjligt att kontrollera tillförseln av värme och luftflöde, 
vilket resulterar i kraftigt reducerade torktider.

Funktioner:

• Tillför upp till 2kW värmeenergi i rummet med syftet att reducera torktiden.
• Tre intelligent styrda inställningar som höjer rumstemperaturen till max. 60°C.
• LED-display med kilowatt- och timräknare.
•  Airflow detektering och termiska säkerhetsbrytare för att säkerställa en säker drift under alla förhållanden  

- CE/UL-godkända.
• Tvåvägs-design fungerar från båda sidorna med alla typer av centrifugalfläktar, antingen stående eller liggande.
•  Ger användaren möjligheten att ansluta ett antal Drymatic-mattor för riktad torkning, för att uppnå en snabb och effektiv 

torkning av både små och stora områden.
• Kompakt, lätt och robust konstruktion, som kan staplas för att uppnå enkel transport och förvaring.
• Lång fast kabel med inbyggda kabelhållare.

KOMPONENTIDENTIFIKATION

kWh (kilowatt pr. timme) display

Kabelhållare

Kabelklämma

Serienummermärkning

Knapp för val av 
inställning

Ingång/Utgång (tvåvägs)

Timräknare display

Kabelhållare

Handtag

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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Serienummermärkning

Säkringshållare* Märkning nominell effekt

Fötter (för lodrät position)

Kabelhållare

* Byt endast ut säkringen med en 15A, 250/500V keramisk typ som visas på enheten. (DBK reservdelsnummer: EC308)

On/Off huvudbrytare
(lyser, när den är på)

Kabelhållare

Ingång/Utgång 
(tvåvägs)

Fast nätkabel
(NEMA 5-15 kontakt)

FÖRVARING OCH TRANSPORT
•  När du är färdig med maskinen kan den fasta kabeln föras runt de fyra kabelhållarna, kontakten kläms fast i kabelhållaren 

enligt illustration. Kabeln kan rullas upp i båda riktningarna.

• Enheterna kan bäras i det övre handtaget, vilket innebär att man utan problem kan bära två enheter samtidigt. 

• Enheterna kan staplas i en höjd om max. fem enheter.

Observera: Enheterna får inte användas när de är staplade, kabeln ska även rullas ut helt när enheten används. 
Enheterna ska säkras under transport för att förebygga risker eller skador.

Ledning upprullad medurs  Två enheter kan bäras Två enheter staplade

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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UPPSTÄLLNINGSANVISNING
Drymatic Boost ska ställas upp enligt följande procedur:

1) Placera Drymatic Boost antingen stående eller liggande på golvet med en fläkt som pekar mot ett av gallren.

2) Valfritt – anslut Drymatic vägg- och golvmattor efter behov.

3) Sätt i maskinen i stickkontakten och slå på strömmen till fläkten och därefter till Drymatic Boost Box.

4) Vrid på knappen för att välja önskad temperaturinställning, nollställ eventuellt kWh- och timräknare.

1)  Placering av Drymatic Boost Box tillsammans med en fläkt
Placera Drymatic Boost i det område/rum som du vill torka, antingen stående eller liggande på golvet som visas på bilderna 
nedan. Placera en fläk så fläktens uttag passar mot Boost-enheten. 

Observera – Fläktuttaget ska vara ungefär lika stort som Drymatic Boost-intaget och ska vara placerat max. 50cm från 
gallret. För ett optimalt resultat ska fläkten vara placerad så nära Drymatic Boost-gallret som möjligt och om möjligt 
stå ända emot. Fläkten ska vara dimensionerad för minst 1100m³/t. Underlåtenhet att följa dessa krav kan innebära 
att maskinens effekt begränsas eller att Drymatic Boosts termiska brytare eventuellt utlöser.

Drymatic Boost kräver en fläkt för att fungera. Maskinen har sensorer som kan detektera riktning, hastighet och temperatur på 
ingående luft och som justerar värmen i enlighet med detta. Om det inte detekteras någon fläkt, eller om denna avlägsnas, 
visas detta med en roterande grafisk bild på "Timräknare"-displayen.
När man lägger till en fläkt kommer maskinen att analysera luftflödet i ca en minut för att bekräfta att den är stabil, innan 
uppvärmningen börjar.

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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2) Valfritt - Anslut Drymatic vägg- och golvmattor eller annat tillbehör
Om du vill genomföra riktad torkning på ett område vill du kanske använda Drymatic vägg- och golvmattor (säljs separat). 
För att ansluta en vägg- och/eller golvmatta ska du först placera kardborre-adaptern kring uttaget på Drymatic Boost Boxen 
med kontrollpanelen uppåt som visat på bilderna nedan. Placera vägg- och golvmattorna med hålen nedåt (logga på ovansi-
dan) och öppna mattorna där du vill ansluta din Drymatic Boost Box.

Placera mattan omkring Drymatic Boost Boxens uttag som visat på bilderna nedan, stäng kardborrebandet noga för att  
säkerställa att det sluter tätt. När fläkten startas blåses mattorna upp.
Det finns mattor i olika storlekar och de kan anslutas till varandra med hjälp av Drymatic mattkopplingar - kontakta NAC 
Europe för ytterligare information. När mattorna är anslutna ska maskinen ställas in på relevant temperaturområde för det 
material som ska orkas, se punkt fyra.

3) Slå på maskinerna
Anslut fläkten och Drymatic Boost Boxen till en lämplig och dimensionerad stickkontakt. Slå först på fläkten, använd därefter 
den röda kontakten bredvid kabeln för att starta Drymatic Boost Box. Det rekommenderas att starta fläkten först, men det är 
inte ett krav.

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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4) Ställ in önskad driftsinställning
Temperaturerna på vridreglaget representerar önskad temperatur i rummet*. Exempelvis, om en Drymatic Boost är inställd 
på 30 - 40°C kommer maskinen att värma upp rummet till det når upp till 40°C och sedan reducera effekten för att bibehålla 
men inte överskrida den maximala gränsen. Om maskinen kommer nära den nedre gränsen på 30°C, kommer den att öka 
effekten igen. Detta säkerställer att rummet hålls inom det valda temperaturområdet när detta är möjligt.
Nollställnings används för att nollställa kWh- och timräknare. När nollställning genomförts kan vridreglaget vridas till önskad 
driftsinställning. Här ser du en beskrivning av när man använder de olika inställningarna: Observera att vridreglagets layout 
kan variera beroende på modell.

20 - 30°C -   Höjer rumstemperaturen genom att använda minsta möjliga effekt, detta läge kan användas för att  
optimera prestandan på annan avfuktningsutrustning, t.ex. kondensavfuktare i kalla omgivningar.

30 - 40°C -   Rekommenderad inställning vid användning av Drymatic vägg- och golvmattor, den högre  
temperaturinställningen (50-60°C) kan användas med mattorna vid behov.

50 - 60°C -    Full effekt, rekommenderas i samband med användning av Drymatic Boost Boxen som värmekälla t.ex. vid 
uppvärmning av ett rum till högre temperaturer eller vid riktad torkning mot problematiska/allvarliga vatten-
skador med hjälp av Drymatic vägg- och golvmattor.

Nollställ -   Detta läge nollställer både kWh- och timräknaren. När detta är gjort kommer ett "RST RST"-meddelande att 
visas på displayen. Du kan nu välja en ny driftsinställning.

När man har valt en inställning kommer Drymatic Boost Boxen vara färdigprogrammerad och redo att utföra sitt jobb. Efter 
ett par minuter kommer det varm luft ut genom Drymatic Boost Boxens luftuttag.

*  Temperaturintervallerna relaterar till rummet och denna temperatur kan inte uppnås om rummet är för stort eller 
om antalet Boost Boxes är för få. En centrifugalfläkt med stor volymkapacitet kan reducera lufttemperaturen vid 
uttaget, men kommer inte att påverka prestandan.

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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FELSÖKNING
I händelse av fel är det första du ska testa att stänga av maskinen, slå av strömmen och sedan vänta i tio sekunder. Du kan 
sedan slå på strömmen till maskinen igen och se om maskinen fungerar igen. Om inte hänvisar vi till felsökningstabellen  
för möjliga orsaker och lösningar.

Ingen ström, den röda knappen lyser inte,  
när den står i ON-position.

1) Säkringen till kontakten har gått.
Kontrollera kontaktens säkring, om den  

typen av kontakt inte har säkring  
- kontakta NAC Europe.

2) Fel på kontakt eller kabel.
Kontrollera elkontakten och kontrollera  

om kabeln har eventuella skador,  
brott eller snitt.

1) Invändig säkring har gått.
Kontrollera invändig säkring; den sitter  

på displayen, bredvid den röda elkontakten.  
Byt säkring vid behov.

Displayen lyser inte, den röda knappen lyser 
när den står i ON-position.

2) Termisk brytare aktiverad.

Säkerhetsbrytaren är aktiverad,  
kontakta NAC Europe. Maskinen kräver  

kontroll eftersom brytaren endast  
aktiveras om det finns ytterligare fel.

Enheten producerar inte varm luft.
Roterande, grafisk bild visas på 

timräknare-displayen.
1) Otillräckligt luftflöde

Försök att placera fläkten närmare Drymatic  
Boost Boxen eller att använda en högre  

hastighedsinställning. Kontrollera att fläkten  
uppfyller minimi-kraven.

Enheten producerar inte varm luft. 
Det visas ingen roterande, grafisk bild 

på timräknare-displayen.

1) Maskinen har inte fått tillräcklig tid  
för att värmas upp.

Maskinen kommer att kontrollera att  
luftflödet är stabilt innan effekten accelereras. 

Detta kan ta upp till fem minuter.

2) Temperaturinställningen är lägre  
än rumstemperaturen.

Justera upp temperaturinställningen, 
det kan hända att rummet är varmare 

än den yta som ska torkas.

Drymatic vägg- och golvsystem blåses inte upp. 1) Otillräckligt luftflöde

Försök att placera fläkten närmare Drymatic  
Boost Boxen eller att använda en högre  

hastighetsinställning. Kontrollera att mattan är 
ordentligt försluten runt Drymatic Boost

Boxens uttag och att luften har fri passage.  
Minimikrav för luftmängd är 1100m³/t för att  

Drymatic Boost Boxen ska fungera korrekt.
Att blåsa upp mattorna kan beroende på  

konfiguration/kombinationen av mattor kräva 
betydligt större luftflöde/fler fläktar.

I händelse av att denna lista inte omfattar ditt specifika problem eller om lösningen inte åtgärdar problemet ska du kontakta 
NAC Europe.

BRUKSANVISNING BOOST BOX

 Fel Orsak Lösning
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UNDERHÅLL
VARNING: Enheten ska vara avstängd innan underhåll eller rengöring genomförs.

Före varje användning:

Kontrollera elkabeln för att hitta tecken på skador. Om kabeln ser skadad, ruggad eller sliten ut ska du inte använda produk-
ten utan att byta ut kabeln. Kablar får endast bytas ut av producenten; om ledningen är skadad ska du kontakta NAC Europe.

Rengöring:

Höljet kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vand. Använd inte vätskor på galler och metallplåtar, använd 
istället en fuktig trasa. Använd aldrig en slang vid rengöring och säkerställ att enheten är helt torr före användning.

Byte av säkring:

Den anvendte sikring kan skiftes ved:  

Den använda säkringen kan bytas ut:

1) Använd av en spårmejsel för att öppna säkringshållaren.

2) Avlägsna den gamla säkringen och byt ut den mot en ny.

3)  Stäng säkringshållaren med en skruvmejsel. Den nya säkringen ska vara 15A, 250V eller 500V keramisk typ  
(DBK reservdelsnummer: EC308).

I händelse av skador, reparationer eller andra behov av underhåll ska du kontakta NAC Europe. Inga typer av reparationer på 
denna produkt får utföras av användaren.

FÅ YTTERLIGARE INSPIRATION!
Följ DBK Drymatic på Facebook och LinkedIn

BRUKSANVISNING BOOST BOX
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 Modell FGPH091

Effekttillförsel

Effektförbrukning

Längd fast  
strömkabel

Godkännanden

Elektrisk 
skyddsklass

Kapslingsklass 
(EN60529)

Förvarings-
temperatur

Omgivande 
driftstemperatur

Effektfaktor

Inv. elektroniska 
komponenter

Styrsystem

Display

Mätar-
noggrannhet

Termisk 
säkerhetsbrytare

Max. lufttemp. 
vid utgång

Dimensioner 
luftintag/uttag

Kabinettmaterial

Dimensioner

Vægt

230Vac

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

4,3m

CE

I

IP20

-20° till 50°C 

-10° till 40°C *

1

5Vdc

Elektroniskt

LED

Klasse 1B

109°C - Kan inte nollställas

60°C **

480 x140mm

ABS (FR)

490 x 550 x 240mm

8,2 kg

*  Max. temperatur, Drymatic Boost kan startas på; efterföljande kommer max. temperaturen att höjas upp till 60°C. **Beroende på valt luftflöde och vald driftsinställ-
ning för temperatur, kommer den högsta temperaturen vid luftuttaget vara vid max. temperaturinställning på 50-60°C med lägsta luftflödet på 1100m³/t.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BRUKSANVISNING 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

Tel. +45 74 42 62 92 - Faks +45 74 42 47 86

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


