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SMART TØRKING. OVERALT.
Sett i støpselet, slå på strømmen, still inn temperaturen - så er du i gang!

Drymatic Boost styrer luftstrømmens retning og temperatur; enheten overvåker utgangseffekten 
løpende og styrer den på intelligent vis, slik at tørkeeffekten hele tiden optimaliseres.

Boost fungerer perfekt sammen med Drymatic II og optimaliserer effekten av ditt konvensjonelle 
avfuktingsutstyr som f.eks. kondensavfuktere. Elektrisk varme på sitt beste.

  Sparer tid og penger.

  Reduserer tørketiden med opptil 50%.

  Monteres raskt til DBK'S vegg- og gulvmattesystemer  
for å øke fordampingen av fukt/vann fra overflater  
ved hjelp av målrettet varmetørking.

  Optimaliser ytelsen i dine kondensavfuktere ved hjelp  
av oppvarming av luften i rommet.

  Kombineres Boost Boxen med vegg- og gulvmattesystemet  
elimineres behovet for å sette opp tørketelt.

1. Kaldere klima
Bruk Boost Boxen til å optimalisere omgivel- 
sestemperaturen i rommet og øk effekten
av ditt eksisterende utstyr.  
Kondensavfuktere virker best mellom 21°C og 
35°C. Bruk derfor Boost Boxen til å øke tempe-
raturen til ønsket nivå.

2. Tilfør ekstra varme
Bruk Boost Boxen sammen med ditt Dryma-
tic II varmetørkesystem for ekstra varme på 
fuktskaden. På større fuktskader vil Drymatic 
II styre og kontrollere omgivelsesluften, men 
supplerende varme vil være nødvendig for å 
øke temperaturen effektivt.

3. Målrettet varmetørking
Bruk Boost Boxen sammen med Drymatic 
vegg- og gulvmattesystemene for effektiv og 
målrettet strukturell tørking. Målrettet tørking 
av overflater sikrer optimal utnyttelse av 
energien (varmen).

De tre hovedbruksområdene for Drymatic Boost Box:
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GENERELLE SPØRSMÅL OG TEKNISKE DATA

Spørsmål: Hvor mange matter kan  
jeg koble til min Boost Box?

Svar: Det avhenger av sentrifugalviftens størrelse og spesi-
fikasjoner. Normalt kan det kobles til 2-3 store matter til en 
enkelt Boost Box og vifte. Ved kobling av mattene er det 
viktig at mattene er blåst opp tilstrekkelig. Hvis dette ikke er 
tilfellet og de synker sammen, fungerer de ikke optimalt og 
ytterligere lufttilførsel kreves.

Spørsmål: Hvorfor når ikke rommet den ønskede tempe-
raturen når jeg bruker Boost Box?

Svar: Temperaturstigningen avhenger av en rekke faktorer 
som f.eks. omgivelsestemperaturen, varmetap og mengden 
fuktighet som er til stede i bygningsmaterialet (absorbert  
latent varme). Din Boost Box varmer opp området så mye 
som mulig, og effekten reduseres først når den valgte maks-
temperatur er nådd.

Spørsmål: Hvilke temperaturer kan Boost Box  
stilles inn på?

Svar: 20-30°C, 30-40°C, 50-60°C

Spørsmål: Hvordan oppnår jeg høyere temperaturer med 
min Boost Box på 50-60°C?

Svar: Redusering av luftstrømmen inn i Boost Box øker luf-
tens utgangstemperatur og økning av luftstrømmen redu-
serer luftens utgangstemperatur. I begge tilfeller gjelder at 
mengden varmeenergi som ledes ut i rommet er den sam-
me, med mindre temperaturgrensene er nådd og systemet 
begynner å selv regulere strømmen.

Spørsmål: Må jeg alltid bruke en sentrifugalvifte  
sammen med en Boost Box?

Svar: Nei, du kan tilføre akkurat så mange vifter som kreves 
for å pumpe opp mattene. Vi anbefaler bare at du bruker 
flere Boost Boxer hvis det er nødvendig for å nå  
den ønskede temperaturen.

Spørsmål: Hvordan leder jeg den fuktige luften ut, når 
jeg bare bruker en Boost Box?

Svar: lnstaller en Drymatic II, avfukter eller annet utsug-
ningsutstyr. Hvis du bruker en avfukter er det viktig å sikre 
at avfukterens luftinntakstemperatur ikke er høyere enn den 
angitte driftsgrensen (typisk 34°C).

Oppsett av Boost Box 

1.  Sett Boost Boxen foran viften der hvor det er behov for 
mer varme.

2.  Sett støpselet på Boost Boxen direkte i stikkontakten.  
Kontroller at støpselet ikke er skadet, og at terminalene 
er fri for skitt, fett og rust. Skadede stikkontakter og 
støpsler bør byttes ut før bruk.

3.  Slå på viften og kontroller at luftuttaket fra viften er  
plassert rett foran luftinntaket på Boost Boxen.

4.  Slå på Boost Boxen med den røde knappen.  
Displayet lyser og enheten starter umiddelbart.

5.  Drei skiven over på "Reset" (Nullstill) for å nullstille  
tids- og strømmåleren.

6.  Still inn ønsket temperatur ved å dreie skiven over til den 
aktuelle posisjonen.

7.  Boost Boxen regulerer automatisk strømforbruket for å 
opprettholde den innstilte temperaturen i rommet.

Modell

 Nominell spenning 230V

 Elektrisk beskyttelsesklasse  I

 IP-beskyttelse (EN60529)  IP20

 Lagringstemperatur  -20° til 50°

 Omgivelsestemperatur ved drift -10° til 40°

 kW 2,05

 Effektfaktor 1

 Interne elektroniske komponenter  5Vdc 

 Styresystem elektronisk

 Display LED

 kWh-målerpresisjon  Klasse 1B

 Overopphetingsvern 108°

 Maks. luftutslippstemperatur  60°

 Slangetilkobling 48 cm x 13,97 cm

 Sikringer 6x32 mm1SA (FF)

 Strømforsyning Fast ledning

 Innkapsling ABS (FR)

 Mål (tverrsnitt) 24 cm x 55 cm

 Lengde  49 cm

 Vekt 7 kg
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BOOST BOX OG VEGG- OG GULVMATTER
Målrettet varmetørking av fuktskadede bygningsflater (gulv, vegg, tak) med Drymatic Boost Box 

og Drymatic vegg- og gulvmatter frigjør en stor mengde fukt som tas opp av Drymatic II eller en 

kondensavfukter - RASKERE OG MER EFFEKTIVT ENN ALLE ANDRE METODER!

Tørking av flisegulv Tørking av tregulv Tørking av betonggulv

Tørking av fuktig Tørking av brystning og tak Drymatic Octopus (blekksprut) 

HER ER BEVISET! 
Målrettet varmetørking med Drymatic Boost Box og 
gulv- og veggmatter fører varmen akkurat dit hvor 
du har bruk for den!

Målrettet varmetørking gir raskere  
og helt suverene resultater!

Drymatic Octopus og Boost Box til tørking  
under tregulv på bjelkelag
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Varenr.  Beskrivelse

FGPH065 Drymatic II - 230V

FGPH091 Boost Box - 230V

 

Spesialprodukter

FGPH013 1 Octopus (blekksprut) System (i bæreveske) 8 perforerte slanger, 2 slanger, 1 manifold

FGPH021 1 Pedestal System (i bæreveske) Matte til tørking rundt toaletter på flisegulv.

FGPH024 1 Matte til tørking under skap

 

Matter til veggtørking

FGPH014 1 Veggmatte 4m x 1m (i bæreveske)

FGPH051 1 Veggmatte 2m x 1m (i bæreveske)

FGPH058 1 Veggmatte 4m x 0,5m (i bæreveske)

FGPH085 1 Veggmatte 2m x 0,5m (i bæreveske)

 

Matter til gulvtørking

FGPH015 1 Gulvmatte 3m x 2m x 0,13 m (i bæreveske)

FGPH016 1 Gulvmatte 3m x 1,5m x 0,13 m (i bæreveske)

FGPH017 1 Gulvmatte 3m x 1m x 0,13 m (i bæreveske)

FGPH057 1 Gulvmatte 3m x 0,5m (i bæreveske)

FGPH041 1 Gulvmatte 2m x 1.5m (i bæreveske)

FGPH036 1 Gulvmatte 2m x 1m (i bæreveske)

FGPH053 1 Gulvmatte 1m x 1m (i bæreveske)

FGPH054 1 Gulvmatte 2m x 0,5m (i bæreveske)

FGPH055 1 Gulvmatte 1m x 0,5m (i bæreveske)

 

Tilbehør og mattekoblinger

FGPH023 Kobling - sentrifugalvifte til matte

FGPH033 1 Borrelåsbånd - Boost Box til matte

FGPH056 30cm Matte-til-matte-kobling

FGPH019 60cm Matte-til-matte-kobling

FGPH030 5 Veggsysteminjektorer

FGPH022 1 parallellkobling

 

Tilbehør

FGPH025 1 Oppbevaringskasse (40 liter)

FGPH026 1 Oppbevaringskasse (80 liter)

FGPH067 Blå veske - liten

FGPH068 Blå veske - medium

FGPH069 Blå veske - stor

DBK DRYMATIC PRODUKTER


