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SMART TORKNING. ÖVERALLT.
Sätt i kontakten, slå på strömmen, justera temperaturen – Klart!

Drymatic Boost styr luftströmmens riktning och temperatur; enheten har en löpande kontrollfunk-
tion och styr på ett intelligent sätt sin egen utgångseffekt, så att torkeffekten konstant optimeras.

Boost fungerar perfekt tillsammans med Drymatic II och optimerar effekten av din konventionella 
avfuktningsutrustning t.ex. kondensavfuktare. Elektrisk värme när den är som bäst.

   Sparar tid och pengar.

   Reducerar torktiden med upp till 50%.

    Monteras snabbt ihop med DBKs värmemattor för väggar   
och golv för att öka en ytas avdunstning av fukt/vatten  
genom riktad torkning med hjälp av värme.

   Optimera prestandan på dina kondensavfuktare genom  
uppvärmning av luften i rummet.

   Kombineras Boost Boxen med värmemattor för väggar  
och golv elimineras behovet att etablera torktält.

1. Kyligare klimat
Använd Boost Boxen för att optimera omgiv-
ningstemperaturen i rummet och höj effekten 
på din befintliga utrustning. Kondensavfuktare 
fungerar bäst mellan 21°C och 35°C. Du kan 
använda Boost Boxen för att höja temperatu-
ren till önskad nivå.

2. Lägg till extra värme
Använd Boost Boxen tillsammans med ditt 
Drymatic II Värmetorkningssystem för att 
uppnå extra värme på fuktskadan. Vid stora 
fuktskador kommer Drymatic II satt styra och 
kontrollera omgivningsluften, men ytterligare 
värme kommer att vara nödvändigt för att 
höja temperaturen på ett effektivt sätt.

3. Riktad torkning med värme
Använd Boost Boxen tillsammans med Dry-
matic värmemattor för väggar och golv för att 
uppnå effektiv och riktad torkning. Riktad tork-
ning av ytor säkerställer att energin (värmen) 
utnyttjas optimalt.

De tre huvudsakliga användningsområdena för Drymatic Boost Box:
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VANLIGA FRÅGOR OCH TEKNISKA DATA

Fråga: Hur många mattor kan jag ansluta  
till min Boost Box?

Svar: Det beror på centrifugalfläktens storlek och specifika-
tioner. Normalt kan man ansluta 2-3 stora mattor till varje 
enskild Boost Box och fläkt. Vid anslutning av mattorna är det 
viktigt att mattorna är tillräckligt uppblåsta. Om detta inte är 
fallet och de istället sjunker ihop, fungerar de inte optimalt  
och ytterligare lufttillförsel är nödvändig.

Fråga: Varför uppnår rummet inte önskad temperatur, 
när jag använder Boost Box?

Svar: Temperaturhöjningen beror på en rad faktorer som 
t.ex. omgivningens temperatur, värmeförlust och graden av 
fukt i byggmaterialet (absorberad latent värme). Din Boost 
Box värmer upp området så mycket som möjligt och effekten 
avtar först när vald max-temperatur har uppnåtts.

Fråga: Vilka temperaturer kan Boost Box  
ställas in på?

Svar: 20-30°C, 30-40°C, 50-60°C

Fråga: Hur uppnår jag högre temperaturer med min 
Boost Box på inställningen 50-60°C?

Svar: En sänkning av luftflödet in i Boost Box ökar luftens 
utgångstemperatur och en ökning av luftflödet sänker luftens 
utgångstemperatur. I båda fallen är mängden värmeenergi 
som leds ut i rummet densamma, om inte temperaturgrän-
serna har uppnåtts och systemet själv börjar reglera luftflö-
det.

Fråga: Ska jag alltid använda en centrifugalfläkt  
tillsammans med en Boost Box?

Svar: Nej, du kan lägga till det antal fläktar som krävs 
för att blåsa upp mattorna. Vi rekommenderar att endast 
använda flera Boost Boxes om detta krävs för att uppnå 
önskad temperatur.

Fråga: Hur leder jag bort den fuktiga luften när jag  
endast använder en Boost Box?

Svar: Installera en Drymatic II avfuktare eller annan utrust-
ning för utsug. Om du använder en avfuktare är det viktigt att 
säkerställa att avfuktarens luftintagstemperatur inte är högre 
än angiven driftsgräns (normalt 34°C).

Montering av din Boost Box 

1.  Placera din Boost Box framför fläkten där det behövs 
ytterligare värme.

2.  Anslut kontakten på din Boost Box i vägguttaget.  
Kontrollera att kontakten är fri från skador, samt att  
terminalerna  är rena från smuts, fett och rost.  
Skadade kontakter och vägguttag bör bytas ut innan 
utrustningen används.

3.  Starta fläkten och kontrollera att fläktens luftutsläpp 
placeras precis framför luftintaget på din Boost Box.

4.  Starta din Boost Box på den röda knappen. Displayen 
lyser och enheten startar omgående.

5.  Vrid skivan till "Reset" (Nollställ) för att nollställa  
tids- och elmätaren.

6.  Ställ in önskad temperatur genom att vrida skivan  
till aktuell position. 

7.  Din Boost Box justerar automatiskt elförbrukningen  
för att bibehålla inställd temperatur i rummet.

Modell

 Nominell spänning 230V

 Elektrisk skyddsklass           I

 IP-klassning (EN60529)  IP20

 Lagringstemperatur  -20° till 50°

 Omgivningstemp. vid drift  -10° till 40°

 kW 2,05

 Effektfaktor 1

 Interna elektroniska komponenter  5Vdc 

 Styrsystem elektronisk

 Display LED

 kWh-mätare precision  Klass 1B

 Termisk säkring 108°

 Luftens max. utgångstemperatur  60°

 Slanganslutning 48 cm x 13,97 cm

 Säkringar     6x32 mm1SA (FF)

 Anslutning    Fast kabel 

 Inkapsling ABS (FR)

 Mått (tvärsnitt) 24 cm x 55 cm

 Längd 49 cm

 Vikt 7 kg
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BOOST BOX OCH VÄRMEMATTOR FÖR VÄGG OCH GOLV
Riktad värmetorkning av fuktskadade ytor i byggnader (golv, väggar, tak) med Drymatic Boost Box 

och Drymatic värmemattor för väggar och golv frigör en stor mängd fukt som upptas av Drymatic II 

eller en kondensavfuktare – SNABBARE OCH MER EFFEKTIVT ÄN NÅGON ANNAN METOD! 

Torkning av klinkergolv Torkning av trägolv Torkning av betonggolv

Torkning av fuktig Torkning av bröstning och innertak Drymatic Octopus (bläckfisk) 

HÄR ÄR BEVISET! 
Riktad värmetorkning med Drymatic Boost Box och 
värmemattor för väggar och golv, leder värmen dit 
där du behöver den!

Riktad värmetorkning ger snabbare  
och helt enastående resultat! 

Drymatic Octopus och Boost Box  
för torkning under trägolv på läkt
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Artikel nr. Beskrivning

FGPH065 Drymatic II - 230V

FGPH091 Boost Box - 230V

 

Specialprodukter

FGPH013 1 Octopus (bläckfisk) System (i väska) 8 perforerade slangar, 2 slangar, 1 grenrör

FGPH021 1 Sockelsystem (i väska). Matta för torkning runt toaletter på klinkergolv.

FGPH024 1 Matta för torkning under skåp

 

Mattor för torkning av väggar

FGPH014 1 Väggmatta 4m x 1m (i väska)

FGPH051 1 Väggmatta 2m x 1m (i väska)

FGPH058 1 Väggmatta 4m x 0.5m (i väska)

FGPH085 1 Väggmatta 2m x 0.5m (i väska)

 

Mattor för torkning av golv

FGPH015 1 Golvmatta, 3m x 2m x 0.13m (i väska)

FGPH016 1 Golvmatta 3m x 1.5m x 0.13m (i väska)

FGPH017 1 Golvmatta 3m x 1m x 0.13m (i väska)

FGPH057 1 Golvmatta 3m x 0.5m (i väska)

FGPH041 1 Golvmatta 2m x 1.5m (i väska)

FGPH036 1 Golvmatta 2m x 1m (i väska)

FGPH053 1 Golvmatta 1m x 1m (i väska)

FGPH054 1 Golvmatta 2m x 0.5m (i väska)

FGPH055 1 Golvmatta 1m x 0.5m (i väska)

 

Tillbehör och kopplingar till mattor

FGPH023 Koppling - Centrifugalfläkt till Matta

FGPH033 1 Kardborreband - Boost Box till Matta

FGPH056 30cm Koppling mellan mattor

FGPH019 60cm Koppling mellan mattor

FGPH030 5 Vägg-system injektorer

FGPH022 1 parallellkoppling

 

Tillbehör

FGPH025 1 Förvaringslåda (40 liter)

FGPH026 1 Förvaringslåda (80 liter)

FGPH067 Blå väska - liten

FGPH068 Blå väska - mellan

FGPH069 Blå väska - stor

DBK DRYMATIC PRODUKTER


