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DRYMATIC II
INTELLIGENT 

VÄRMETORKNINGS-
SYSTEM

RÄTT UTRUSTNING FÖR JOBBET

  Recirkulation - området värms upp löpande tills antingen en specifik temperatur eller en fuktgräns har uppnåtts.

  Luftväxling - Byter ut den varma fuktiga luften mot ny varm och torr luft.
 
Drymatic II skiftar mellan dessa två inställningar för att maximera  
mängden fukt/vatten som avlägsnas från området.
 

   Gör det möjligt att uppnå en extremt låg relativ fuktighet <10%RH. 

  Kontrollerad rumstemperatur på upp till max. 50°C grader.

  kWh-mätare med inbyggd lagring av torkprogram som inte raderas  
i händelse av strömavbrott.

Det prisvinnande DBK Drymatic Systemet utvecklades för att hjälpa skadeservicebranschen  
med ett kostnadseffektivt verktyg som kan användas till en rad torkningsarbeten i vatten-  
och fuktskadade byggnader.
DBK Drymatics unika funktion bygger på kontinuerlig kontroll av fukt- och temperaturnivå på  
vattenskadan, så att driften kan anpassas för att säkerställa bästa möjliga torkeffekt.

Kombinera Drymatic II med Drymatic Boost Box och Drymatic värme-
mattor för väggar och golv, då har du marknadens effektivaste  
avfuktningssystem för att torka vatten- och fuktskadade byggnader.

Lätt och transportabel
Runt, dubbel-gjutet plasthus som kan staplas, 
väger endast 25 kg.

Säker och enkel att använda 
Beröringssäker värmeavledning med praktisk 
Quick-Fix slangkoppling.

Flexibel effekt, kraftigare luftflöde 
Transportabel, ansluts i stickkontakt (10 Amp). 
Kräver varken gas eller diesel. 
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VANLIGA FRÅGOR OCH TEKNISKA DATA

Land

Modell

Effekt/kW

Spänning

Max. ström

Frekvens/Hz

Luftväxling

Vikt

Mått

Max. luft ut

Driftområde

Konstruktion

Europa

FGPH063

2,05

230

8,9

50

650m3/t Recirkulationsläge
595m3/t Luftväxlingsläge

25 kg

35 x 64 x 93 cm

100°

-20° till 50°

Runt, dubbelgjutet
plasthus
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Fråga: Vart leder jag den fuktiga luften?

Svar: Luften bör i första hand ledas ut i friska luften efter-
som det är det mest effektiva och det mest ekonomiska 
sättet. Det vanligaste är att leda ut luften genom ett föns-
ter, via en utsugsanläggning, genom brevinkastet eller 
kattluckan etc. Om dessa alternativ inte finns tillgängliga 
kan luften ledas ut via avloppet på en toalett. Toaletten 
töms på vatten, sedan placeras en avledningsslang i det 
U-formade vattenlåset, där den varma och fuktiga luften 
avdunstar. 

Fråga: Var får jag den friska luften ifrån?

Svar: Den friska luften kan hämtas utifrån, från en torr 
del av byggnaden eller från ett förbearbetat torrt område 
med en låg relativ luftfuktighet. Observera: varm, torr luft 
är det bästa alternativet och säkrar optimala resultat.

Fråga: Var placerar jag intagsslangen?

Svar: Rummets intags- och avledningsslangar bör place-
ras så långt ifrån varandra som möjligt för att maximera 
luftcirkulationen inom området som ska torkas. Placeras 
de två slangarna för nära varandra kan det uppstå "kort-
slutning" i rummet, vilket påverkar torkeffekten negativt. 
Om man torkar ett rum med krypgrund är det viktigt att 
använda bra luftcirkulation som blandar luften från båda 
dessa områden. Alternativt kan man använda ett y-for-
mat munstycke som suger ut luft från båda områdena.

Fråga: Hur många fläktar ska jag använda?

Svar: Man bör använda fläktar för torkning av ett större 
antal m2/m3 för att blanda omgivningens luft med den 
varma luften från Drymatic II. Ytterligare luftcirkulation 
bör helst kompletteras med Boost Boxes kombinerade 
med centrifugalfläktar och ev. Drymatic värmemattor för 
väggar och golv, används för att öka mängden energi 
(värme) som leds in i torkområdet.

Fråga: Ska jag använda en avfuktare i samma rum?

Svar: Nej, Drymatic II använder luften för att transportera 
bort den fuktiga luften från rummet.

Fråga: Hur stort område kan Drymatic II torka?

Svar: Drymatic II kan användas i lokaler på upp till 595m3. 
Det innebär att Drymatic II byter ut hela luftmängden 
inom en timme vid högsta fläkthastighet. Ju större luft-
växling desto effektivare blir torkprocessen. Denna be-
räkning baseras enbart på luftens rörelse och inte på 
Drymatic II förmåga att värma upp området. Vid torkning 
av stora ytor rekommenderas att tillföra kompletterande 
värme med hjälp av Drymatic Boost Box. Antalet Boost 
Boxes som krävs beror på byggnadens konstruktion och 
isolering, samt på värmeförlusten i området. 
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DRYMATIC II
Drymatic II - intelligent termiskt luftväxlingssystem som snabbt och effektivt torkar upp vattenskadade 

byggnader genom att kombinera värme och automatiserad luftväxling. Drymatic II optimerar torknings-

processen genom kontinuerlig kontroll av fukt- och temperaturnivå.

Torkning av krypgrund Torkning av krypgrund

Display visar gränsvärden  
för rumsinställningar

Display visar aktuella rumsförhållanden  
- temperatur och luftfuktighet

Torkning av bostad efter översvämning, här i kombi-
nation med Boost Box och Drymatic Golvmattor.



DBK DRYMATIC PRODUKTER
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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


