
DRYMATIC
BOOST
BOX

SMART TØRRING. OVERALT.
Sæt stikket i, tænd for strømmen, indstil temperatur – Så kører det!

Drymatic Boost styrer retning og temperatur på luftstrømmen; enheden overvåger løbende og 
styrer på intelligent vis sin egen udgangseffekt, således at tørreeffekten konstant optimeres. 

Boost fungerer perfekt sammen med Drymatic II og optimerer effekten af dit konventionelle 
affugtningsudstyr f.eks. kondensaffugtere. Elektrisk varme, når den er bedst.

   Sparer tid og penge.

   Reducerer tørretiden op til 50%.

    Monteres hurtigt til DBK'S væg- og gulvmåttesystemer 
for at øge fordampningen af fugt/vand fra overfl ader 
gennem målrettet varmetørring.

   Optimér ydelsen af dine kondensaffugtere ved
opvarmning af rumluften.

   Kombineres Boost Boxen med væg- og gulvmåttesystemet
elimineres behovet for at etablere tørretelte.

1. Koldere klima
Brug Boost Boxen til at optimere omgivelses-
temperaturen i rummet og øg effekten 
af dit eksisterende udstyr. Kondensaffugtere 
virker bedst mellem 21°C og 35°C. Anvend 
derfor Boost Boxen til at forøge temperaturen 
til det ønskede niveau. 

2. Tilføj ekstra varme
Brug Boost Boxen sammen med dit Drymatic 
II Varmetørringssystem for ekstra varme på 
fugtskaden. På større fugtskader vil Drymatic 
II styre og kontrollere omgivelsesluften, men 
supplerende varme vil være nødvendig for at 
øge temperaturen effektivt.

3. Målrettet varmetørring
Brug Boost Boxen sammen med Drymatic 
væg- og gulvmåttesystemerne for effektiv, og 
målrettet strukturel tørring. Målrettet tørring 
af overfl ader, sikrer en optimal udnyttelse af 
energien (varmen).

De tre hovedanvendelsesområder for Drymatic Boost Box:
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GENERELLE SPØRGSMÅL OG TEKNISKE DATA

Spørgsmål: Hvor mange måtter kan jeg 
slutte til min Boost Box?

Svar: Det afhænger af centrifugalblæserens størrelse og spe-
cifi kationer. Der kan typisk tilsluttes 2-3 store måtter til en 
enkelt Boost Box og blæser. Ved tilslutning af måtterne er det 
vigtigt at måtterne er tilstrækkeligt pustet op. Hvis dette ikke 
er tilfældet og de falder sammen, fungerer de ikke optimalt 
og yderligere lufttilførsel er påkrævet.

Spørgsmål: Hvorfor når rummet ikke den ønskede 
temperatur, når jeg bruger Boost Box?

Svar: Temperaturstigningen afhænger af en række faktorer 
som f. eks. omgivelsestemperaturen, varmetab og mængden 
af fugtighed, der er til stede i bygningsmaterialet (absorberet 
latent varme). Din Boost Box opvarmer området så meget 
som muligt og effekten reduceres først, når den valgte mak-
simale temperatur er nået. 

Spørgsmål: Hvilke temperaturer kan Boost Box 
indstilles på?

Svar: 20-30°C, 30-40°C, 50-60°C

Spørgsmål: Hvordan opnår jeg højere temperaturer med 
min Boost Box på 50-60°C?

Svar: Reducering af luftstrømmen ind i Boost Box øger luf-
tens udgangstemperatur og øgning af luftstrømmen redu-
cerer luftens udgangstemperatur. I begge tilfælde gælder, 
at mængde af varmeenergi, der ledes ud i rummet er den 
samme, medmindre temperaturgrænserne er nået og syste-
met begynder at selvregulere strømmen. 

Spørgsmål: Skal jeg altid anvende en centrifugalblæser 
sammen med en Boost Box?

Svar: Nej, du kan tilføje lige så mange blæsere, som der 
kræves til oppumpning af måtterne. Vi anbefaler kun, at du 
bruger fl ere Boost Boxes, hvis det er nødvendigt for at nå 
den ønskede temperatur.

Spørgsmål: Hvordan udleder jeg den fugtige luft, når 
jeg kun bruger en Boost Box?

Svar: lnstallér en Drymatic II, affugter eller andet udsug-
ningsudstyr. Hvis du bruger en affugter, er det vigtigt at sikre, 
at affugterens luftindtagstemperatur ikke er højere end den 
angivne driftsgrænse (typisk 34°C). 

Opstilling af din Boost Box 

1.  Placér din Boost Box foran blæseren dér, hvor der er behov 
for yderligere varme. 

2.  Sæt stikket på din Boost Box direkte i stikkontakten. Kon-
trollér, at stikket ikke er beskadiget, samt at terminalerne 
er fri for snavs, fedt og rust. Beskadigede stikkontakter og 
stik bør udskiftes inden brug. 

3.  Tænd blæseren og kontrollér, at blæserens luftudtag er 
præcist placeret foran luftindtaget på din Boost Box.

4.  Tænd din Boost Box på den røde knap. Displayet lyser og 
enheden begynder omgående at køre.

5.  Drej skiven over på "Reset" (Nulstil) for at nulstille tids- og 
strømmåleren.

6.  Indstil den ønskede temperatur ved at dreje skiven over på 
den pågældende position. 

7.  Din Boost Box regulerer automatisk strømforbruget, for at 
opretholde den indstillede temperatur i rummet. 

Model

 Nominel spænding 230V

 Elektrisk beskyttelsesklasse I

 IP-beskyttelses (EN60529) IP20

 Lagringstemperatur -20° til 50°

 Driftsomgivelsestemperatur -10° til 40°

 kW 2,05

 Effektfaktor 1

 Interne elektroniske komponenter 5Vdc 

 Styresystem elektronisk

 Display LED

 kWh-måler præcision Klasse 1B

 Termisk sikring 108°

 Luftens maks. udgangstemperatur 60°

 Slangeforbindelse 48 cm x 13,97 cm

 Sikringer 6x32 mm1SA (FF)

 Forsyningsforbindelse Fast ledning

 Indkapsling ABS (FR)

 Mål (tværsnit) 24 cm x 55 cm

 Længde 49 cm

 Vægt 7 kg
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BOOST BOX OG VÆG- OG GULVMÅTTER
Målrettet varmetørring af fugtskadede bygningsfl ader (gulv, væg, loft) med Drymatic Boost Box 

og Drymatic væg- og gulvmåtter frigør en stor mængde fugt som optages af Drymatic II eller en 

kondensaffugter - HURTIGERE OG MERE EFFEKTIVT END ENHVER ANDEN METODE! 

Tørring af fl isegulve Tørring af trægulve Tørring af betongulve

Tørring af fugtig ydervæg Tørring af brystning og loft Drymatic Octopus (blæksprutte) 

HER ER BEVISET! 
Målrettet varmetørring med Drymatic Boost Box og 
gulv- og vægmåtter, fører varmen præcis derhen, 
hvor du har brug for den!

Målrettet varmetørring giver hurtigere 
og helt suveræne resultater! 

Drymatic Octopus og Boost Box 
til tørring under trægulv på strøer

www.nac-europe.dk


