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Introduktion
Vi gratulerar till Ditt val av avfuktare från Drybox.
För korrekt funktion är det viktigt att läsa igenom denna bruksanvisning.

Allmänt om  avfuktare
En sorptionsavfuktare fungerar så att den fuktiga luften trycks genom en roterande 

rotor, som adsorberar fukten. Rotorn har ett stort antal luftkanaler där ytan är 
impregnerad med ett fuktupptagande medel (t.ex. kiselgel eller Zeolit). Rotorn 
torkas ut med hjälp av ett värmeelement. Varm luft blåses igenom rotorn, vatten-
molekylerna förångas och den fuktiga luften blåses ut ur avfuktaren och ut från det 
utrymme som avfuktas.

   Sorptionstekniken avfuktar effektivt inom temperaturområdet -20°C till +40°C

   Adsorptionsavfuktaren skapar även ett undertryck vilket medför att risken för
    mögelbildning och dålig lukt minskar.

Fuktig luft

Våtluft

Torr luft

Regenerering
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Hur sänker man den relativa fuktigheten
Det traditionella sättet att sänka den relativa fukten är att värma och ventilera.
Detta är tyvärr både dyrt och energikrävande. Om det är kondens man vill få bort 
måste man värma allt material och media förutom luften. Detta kan jämföras med 
att försöka värma ett kallt glas vatten på sommaren, fukten kondenserar då på 
glaset.

Det mest effektiva och minst energikrävande sättet att sänka den relativa fukti-
gheten är att avfukta.

Ofta är energibesparingen 25% till 50% jämfört med att värma utrymmet.
Några vanliga användningsområden där konsumenter önskar ett fuktkontrollerat 
klimat är till exempel: krypgrunder, källare, tvättstugor, badrum, sommarstugor 
och garage.

Mögeltillväxt
Nedanstående diagram visar hur många dagar det tar innan mögelsporer gror på 
ett icke (biologiskt) nedsmutsat byggnadsmaterial:

100

LIM I - Isopleth Diagram
Gällande biologiskt återvinningsbara byggnadsmaterial som
t ex tapet eller andra av biologiskt nedbrytbara material
tillverkade byggnadsmaterial.

*LIM I - Lägsta Isopleth för mögel-(aktivitet)  Källa: Sedbauer, K 2001
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Relativ luftfuktighet (RF) vs fuktkvot i trä (FK)
Vad som är acceptabel fuktkvot i trä varierar både med klimatförhållanden och 
lokal praxis, standard eller föreskrift. Tabellen nedan visar hur fuktkvoten vid 
jämvikt beror på omgivningens luftfuktighet. Värdena är ungefärliga och kan 
variera med träets densitet.

Träets egenskaper påverkas också av hur mycket eller litet vatten som finns i det. 
För att egenskaperna inte skall påverkas negativt är det viktigt att fuktkvoten 
ligger inom vissa gränser.

Fuktskador eller fuktproblem uppträder även i betong, gipsskivor eller andra 
byggmaterial. Byggnadsprocessen påverkas även tidsmässigt väsentligt av 
uttorkningstiderna för betong och det kan finnas andra anledningar att mäta 
fuktkvoten. Fuktskador behöver inte vara synliga utan kan gömma sig under ytan.

Med en avfuktare från Drybox kan man förvissa sig om att fuktkvoten i materialet 
håller sig inom de gränser som krävs för att skydda sig mot förhöjda fuktvärden 
och t.ex. mögel.
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Vridpotentiometer
Fabriksinställning 60% RF

Kan justeras för personlig inställning.

Drybox avfuktar när uppmätt värde överstiger

inställt värde. Avfuktning upphör då inställt värde

är uppnått (±2%). Fläkten cirkulerar luften konstant.

Strömställare (gäller endast modell X4)

RF %

STRÖMSTÄLLARLÄGEN

FUKT FLÄKT FUNKTION

55        Rak                     Temp                    Enligt program 1 (se sid 6)

55        Rak                     Kontinuerlig          Enligt program 2 (se sid 6) 

65        Rak                     Temp                    Enligt program 1 (se sid 6)

65        Rak                     Kontinuerlig          Enligt program 2 (se sid 6)

ub        Kontinuerlig        Temp                    Enligt program 3 (se sid 6)

ub        Kontinuerlig        Kontinuerlig          Enligt program 4 (se sid 6)

55        Mögel                 ub                         Enligt program 5 (se sid 6)

65        Mögel                 ub                         Enligt program 6 (se sid 6)

ub = utan betydelse            Valt RF-värde har ett reglerområde på ±3%
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Förklaring av program

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vid temperaturer över +4°C sker avfuktning tills luftfuktigheten når inställt
RF-värde. 
Fläkten går kontinuerligt vid temperaturer över +2°C. Vid lägre temperaturer 
stannar fläkten men startar efter 4 timmar.

Avfuktning startar när luftfuktigheten överstiger valt RF-värde.
Fläkten går kontinuerligt oavsett temperatur.

Avfuktning och fläkten går kontinuerligt oberoende av luftfuktigheten, under 
förutsättning att temperaturen överstiger +2°C. Vid lägre temperaturer stannar 
fläkten men startar efter 4 timmar för att rotera luften i 15 minuter och bedöma 
aktuell status.

Avfuktning och fläkt går kontinuerligt oberoende av luftfuktighet och temperatur.

Avfuktaren reglerar efter det så kallade molliere-diagrammet. För temperaturer 
högre än +15°C regleras luftfuktigheten till inställt RF-värde. Vid temperaturer 
mellan
0 och +15°C minskar reglervärdet för luftfuktigheten 1% per grad C. Detta 
innebär att vid temperaturer lägre än 0°C regleras luftfuktigheten till ca 70%.

Avfuktaren reglerar efter det så kallade molliere-diagrammet. För temperaturer 
högre än +15°C regleras luftfuktigheten till inställt RF-värde. Vid temperaturer 
mellan
0 och +15°C minskar reglervärdet för luftfuktigheten 1% per grad C. Detta 
innebär att vid temperaturer lägre än 0°C regleras luftfuktigheten till ca 80%.

 

Frånluft

Torrluft
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FÖR MER INFORMATION
BESÖK VÅR HEMSIDA:
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1.  Frilägg det fuktskadade området genom att ta bort ytskikt, t.ex. golv, 
kakel eller klinkers. Hela det skadade området måste vara synligt. 

2.  Placera avfuktaren på eller i närheten av det skadade området. 

3.  Avgränsa ytan som ska avfuktas genom att plasta in området med bygg-
plast. Detta gör att avfuktningen går snabbare eftersom mindre mängd 
fuktig luft behöver passera genom avfuktaren. 

4. Montera frånluftskanalen på avfuktaren och för ut den på utsidan av 
byggnaden. Exempelvis kan kanalen dras ut genom ett öppet fönster, där 
springorna sedan tätas  eller  så kan hela fönstret ersättas med en spånskiva 
där ett hål för kanalen borras.  

5. Avfuktningsprocessen måste övervakas och kontrolleras med jämna 
mellanrum. 

Installationsbeskrivning DryBOX 
Våtrum, källare och vind

Avfuktar ditt hus året om

Håller fukt & mögel borta

Förbättrar inomhusmiljön & luftkvaliteten 

Ventilerar bort radon & mögel

 

Torrluftsmängd  250 m3/h

Våtluftsmängd  35 m3/h

Torrluftsutsläpp  1 x 63 mm/1 x 100 mm

Våtluftsutsläpp  63 mm

Upp till 250 m²

Ljudnivå (3m)  52 dB

Vikt  11 Kg

Höjd x bredd x djup  285 x 335 x 425

Avfuktningskapacitet  19 l/dygn

Anslutning  230V/ 50Hz

Effekt  805W

T E K N I S K A  D A T A
 
T I L L B E H Ö R

Tillbehörspaket, art.nr: X685000

    Torrluftskanal  Ø63 mm, 6 meter

    Torrluftskanal  Ø100 mm, 6 meter

    Våtluftskanal Ø 63 mm ,1.5 meter

    Utloppsplåt

Filter, art.nr: XG4 

   Luftfilter                             2-pack



   

 

1.  Innan DryBOX avfuktare tas i bruk måste en kontroll av plintgrunder och 
rasskydd utföras. Detta för att säkerställa att de uppfyller sin funktion och 
håller jordmassorna på utsidan på plats och vattnet borta från grunden. 
Om rasskyddet inte uppfyller sin funktion kan jordmassor tränga in un-
der byggnaden och problem med mögel och dålig lukt kan uppstå.

2. Ta bort allt organiskt material från grunden.

3. Jämna till underlaget så att det är så plant som möjligt.

4.  Täta ventiler med t.ex. frigolit & fogskum. Om det är en krypgrund måste 
markytan och delar av väggarna plastas från kantbalken. Plasten bör 
sträcka sig 10 cm upp på balken. Alla skarvar bör överlappas 30-50 cm. 
Om det är en torpargrund som är murad med sten, lägg plasten med ett 
uppvik på 10 cm mot stenfot.

5. Täta alla synliga springor med t.ex. fogskum.

6.  Placera avfuktaren så nära en ventil som möjligt. Avfuktaren bör stå på en 
frigolitskiva för att undvika att sand eller grus sugs in i filtret.

7.  Fäst frånluftskanalen (1,5 m) i utloppsplåten. För slangen igenom väggen 
och tryck fast den på avfuktaren.

8. Fäst torrluftskanalen på avfuktaren.

9.  Dra ut torrluftskanaler till 2/3 av huset. Om möjligt bör de placeras diago-
nalt.

 

1. Kontrollera rasskydd & plintgrund.

7. Fäst frånluftskanalen till utloppsplåten  
på utsidan av byggnaden. 

8. Montera frånluftskanalen och  
torrluftskanalen enligt skissen.

Installationsbeskrivning DryBOX 
Krypgrund

För mer information:

www.drybox.se

9. Placera torrluftskanalerna diagonalt.  


