
DRYMATIC II
INTELLIGENT

VARMETØRRINGS-
SYSTEM

DET RIGTIGE UDSTYR TIL JOBBET

  Recirkulation - området varmes løbende op, indtil enten en specifi k temperatur eller fugtgrænse er nået.

  Udledning - Udskifter den varme, fugtige luft med ny varm og tør luft.
 
Drymatic II skifter mellem disse to indstillinger, for at maksimere 
mængden af fugt/vand, der fjernes fra området.
 

   Gør det muligt at opnå en ekstremt lav relativ fugtighed   <10%RH.

  Kontrolleret rumtemperatur på op til maks. 50° C grader.

  kWh-måler med indbygget hukommelse af tørreprogrammer, 
der ikke slettes i tilfælde af strømsvigt.

Det prisvindende DBK Drymatic System blev udviklet til at hjælpe skadeservicebranchen med et 
omkostningseffektivt værktøj, der kan bruges til en lang række udtørringsopgaver af vand- og 
fugtskadede bygninger.
DBK Drymatics unikke virkemåde baserer på løbende overvågning af fugt- og temperaturniveau 
af vandskaden, hvorefter driften tilpasses for at sikre en maksimal udtørringseffekt.

Kombiner Drymatic II med brugen af Drymatic Boost Box og Dryma-
tic væg- og gulvmåtter og du har markedets mest effektive affugt-
ningssystem til udtørring af vand- og fugtskadede bygninger.

Let og transportabel
Rund dobbeltstøbt plasthus, der kan 
stables og vejer blot 25 kg.

Sikker og nem anvendelse
Berøringssikker varmeudgang med praktisk 
Quick-Fix slangekobling.

Fleksibel effekt, højere luftstrøm
Transportabel, tilsluttes stikkontakt (10 Amp). 
Kræver ikke gas eller diesel. 
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GENERELLE SPØRGSMÅL OG TEKNISKE DATA

Land

Model

Effekt/kW

Spænding

Maks. strøm

Frekvens/Hz

Luftudveksling

Vægt

Mål

Maks. luft ud

Driftsområde

Konstruktion

Europa

FGPH063

2,05

230

8,9

50

650m3/t Recirkulationsmodus
595m3/t Udledningsmodus

25 kg

35 x 64 x 93 cm

100°

-20° til 50°

Rund, dobbeltstøbt 
plasthus
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Spørgsmål: Hvorhen udleder jeg den fugtige luft?

Svar: Luften bør fortrinsvist ledes ud i det fri, da dette er 
den mest effektive og økonomiske måde. De hyppigst an-
vendte udledningsveje er gennem vinduet, udsugnings-
anlægget, brevsprækken, kattelemmen osv. Hvis der ikke 
er adgang til en sådan mulighed, kan luften ledes ud i 
afl øbet på et toilet. Vandet drænes, hvorefter en udled-
ningsslange placeres i U-bøjningen, hvor den varme fug-
tige luft kondenserer. 

Spørgsmål: Hvor får jeg den friske luft fra?

Svar: Den friske luft kan tages ude fra, fra en tør del af 
bygningen eller fra et forbehandlet tørt område med en 
lav relativ luftfugtighed. Bemærk: varm, tør luft er det 
bedste alternativ, der sikrer optimale resultater. 

Spørgsmål: Hvor placerer jeg rum-indtagsslangen?

Svar: Rum-indtags- og varmeudledningsslangerne bør 
lægges så langt fra hinanden som muligt, for at maksi-
mere luftcirkulationen indenfor området, der skal tørres. 
Placeres de to slanger tæt på hinanden, kan der opstå 
"kortslutning" i rummet, hvilket påvirker udtørringeffek-
ten negativt. Hvis der tørres rum med krybekældre, er 
det vigtigt anvende god luftcirkulation, som blander luf-
ten mellem begge områder. Alternativt kan der på rum-
indtagsslangen anvendes en Y-formet studs, som suger 
luft ud fra begge områder.

Spørgsmål: Hvor mange blæsere skal jeg bruge?

Svar: Der bør anvendes blæsere til udtørring af større an-
tal m2/m3 for at blande omgivelsesluften med den varme 
luft fra Drymatic II. Yderligere luftcirkulation bør ideelt set 
suppleres af Boost Boxes kombineret med centrifugal-
blæsere og evt. Drymatic gulv- og vægmåtter, for at øge 
mængden af energi (varme), der føres ind i tørreområdet. 

Spørgsmål: Skal jeg bruge en affugter i samme rum?

Svar: Nej, Drymatic II bruger luften til at transportere den 
fugtige luft ud af rummet.

Spørgsmål: Hvor stort et område kan Drymatic II tørre?

Svar: Drymatic II kan bruges i rum på op til 595m3. Det 
betyder, at Drymatic II udskifter hele luftmængden inden 
for en time ved højeste ventilationshastighed. Jo større 
luftudskiftning, desto mere effektiv bliver udtørringspro-
cessen. Denne beregning baserer kun på bevægelsen af 
luft og ikke på Drymatic II's evne til at opvarme området. 
Ved udtørring af større områder, anbefales det at tilføre 
supplerende varme ved hjælp af Drymatic Boost Box. 
Antallet af påkrævede Boost Boxes afhænger af bygnin-
gens konstruktion og isolering, samt af områdets varme-
tab.  
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DRYMATIC II
Drymatic II  - intelligent termisk luftudvekslingssystem som hurtigt og effektivt udtørrer vand-

skadede bygninger ved at kombinere varme og automatiseret luftudveksling. Drymatic II 

optimerer udtørringsprocessen ved løbende overvågning af fugt- og temperaturniveau.

Udtørring af krybekældre Udtørring under gulv

Display viser grænseværdier 
for rumindstillinger

Display viser aktuelle rumforhold 
- temperatur og luftfugtighed

Udtørring af bolig efter oversvømmelse i kombina-
tion med Boost Box og Drymatic Gulvmåtter.
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