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DRYMATIC II
INTELLIGENT 

VARMETØRKESYSTEM

DET RIKTIGE UTSTYRET TIL JOBBEN

  Resirkulasjon - området varmes opp helt til enten en spesifikk temperatur eller fuktgrense er nådd.

  Utledning - Bytter ut den varme, fuktige luften med ny varm og tørr luft.
 
Drymatic II veksler mellom disse to innstillingene for å maksimere 
mengden av fukt/vann som fjernes fra området.
 

   Gjør det mulig å oppnå en ekstremt lav relativ fuktighet <10%RH

  Kontrollert romtemperatur på opptil maks. 50°C grader.

  kWh-måler med innebygget minne med tørkeprogrammer  
som ikke slettes ved eventuelt strømbrudd.

Det prisvinnende DBK Drymatic Systemet ble utviklet for å hjelpe skadeservicebransjen med et 
kostnadseffektivt verktøy som kan brukes til mange forskjellige oppgaver innen tørking av  
vann- og fuktskadede bygninger.
DBK Drymatics unike virkemåte baserer seg på kontinuerlig overvåkning av fukt- og temperatur- 
nivået i vannskaden, og deretter tilpasse driften for å sikre maksimal tørkeeffekt.

Bruk Drymatic II sammen med Drymatic Boost Box og Drymatic  
vegg- og gulvmatter, så har du markedets mest effektive  
avfuktingssystem til tørking av vann- og fuktskadede bygninger.

Lett og transportabel
Rundt dobbeltstøpt plasthus som kan  

stables og bare veier 25 kg.

Sikker og enkel bruk 
Berøringssikkert varmeuttak med  
praktisk Quick-Fix-slangekobling.

Fleksibel effekt, sterkere luftstrøm 
Transportabel, kobles til stikkontakt (10 Amp). 

Krever ikke gass eller diesel.
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GENERELLE SPØRSMÅL OG TEKNISKE DATA

Land

Modell

Effekt/kW

Spenning 

Maks. strøm

Frekvens/Hz

Luftutveksling

Vekt 

Mål

Maks. luft ut 

Driftsområde

Konstruksjon

Europa

FGPH063

2,05

230

8,9

50

650 m3/t Resirkulasjonsmodus 
595 m3/t Utledningsmodus

25 kg

35 x 64 x 93 cm

100°

-20° til 50°

Rundt, dobbeltstøpt 
plasthus
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Spørsmål: Hvor utleder jeg den fuktige luften?

Svar: Luften bør fortrinnsvis ledes ut i det fri, fordi dette 
er den mest effektive og økonomiske måten. De mest 
brukte utledningsveiene er gjennom vinduet, ventila-
sjonsanlegget, brevsprekken, kattedøren osv. Hvis det 
ikke finnes en slik mulighet, kan luften ledes ut i avløpet 
på et toalett. Vannet dreneres, og deretter plasseres en 
utledningsslange i U-bøyen, hvor den varme fuktige luf-
ten kondenserer.

Spørsmål: Hvor får jeg den friske luften fra?

Svar: Den friske luften kan tas utenfra, fra en tørr del av 
bygningen eller fra et forbehandlet tørt område med lav 
relativ luftfuktighet. Merk: varm, tørr luft er det beste  
alternativ som sikrer optimale resultater.

Spørsmål:  
Hvor plasserer jeg inntaksslangen for rommet?

Svar: Inntaksslangen for rommet og varmeutlednings-
slangen bør legges så langt fra hverandre som mulig, for 
å maksimere luftsirkulasjonen i området som skal tørkes. 
Dersom de to slangene legges tett ved hverandre, kan 
det oppstå "kortslutning" i rommet, og det har negativ 
innvirkning på tørkeeffekten. Hvis det tørkes rom med 
krypkjeller er det viktig å ha god luftsirkulasjon som blan-
der luften mellom begge områdene. Alternativt kan det 
benyttes en Y-formet stuss på inntaksslangen slik at den 
suger ut luft fra begge områdene.

Spørsmål: Hvor mange vifter må jeg bruke?

Svar: Der bør benyttes vifter ved tørking av større antall 
m2/m3 for å blande omgivelsesluften med den varme luf-
ten fra Drymatic II. Ekstra luftsirkulasjon bør ideelt sett 
suppleres med Boost Boxer kombinert med sentrifugalvif-
ter og evt. Drymatic gulv- og veggmatter, for å øke ener-
gimengden (varme) som føres inn i området som skal 
tørkes.

Spørsmål: Må jeg bruke en avfukter i samme rom?

Svar: Nei, Drymatic II bruker luften til å transportere den 
fuktige luften ut av rommet.

Spørsmål: Hvor stort område kan Drymatic II tørke?

Svar: Drymatic II kan brukes i rom på opptil 595 m3. Det 
betyr at Drymatic II skifter ut hele luftmengden i løpet av 
én time ved høyeste ventilasjonshastighet. Jo større luft-
utskifting, desto mer effektiv blir tørkeprosessen. Denne 
beregningen er kun basert på bevegelsen av luft, og ikke 
på Drymatic IIs evne til å varme opp området. Ved tørking 
av større områder, anbefales det å tilføre supplerende 
varme ved hjelp av Drymatic Boost Box. Antallet Boost 
Boxer som kreves avhenger av bygningens konstruksjon 
og isolering, samt av områdets varmetap. 
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DRYMATIC II
Drymatic II - intelligent termisk luftutvekslingssystem som raskt og effektivt tørker vannskade-

de bygninger ved å kombinere varme og automatisert luftutveksling. Drymatic II optimaliserer 

tørkeprosessen gjennom kontinuerlig overvåkning av fukt- og temperaturnivået.

Tørking av krypkjellere Tørking under gulv

Displayet viser grenseverdier  
for rominnstillinger

Displayet viser aktuelle romforhold
- temperatur og luftfuktighet

Tørking av bolig etter oversvømmelse i kombinasjon 
med Boost Box og Drymatic gulvmatter.
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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


