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Dank dat u hebt gekozen voor droogkast FC 20 van PODAB. Wij 
hopen dat u er veel plezier van zult hebben en verzoeken u de 
installatievoorschriften zorgvuldig door te lezen.

BELANGRIJK! 

Als de installatievoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het risico van zwaar lichamelijk letsel en van ernstige mate-
riële schade. 

Denk eraan dat de met ”WAARSCHUWING” en ”RISICO” aangeduide teksten in deze voorschiften niet beogen alle moge-
lijke situaties af te dekken. Het is belangrijk om water en elektriciteit voorzichtig en met veel respect te hanteren. Dat geldt 
voor zowel installatietechnici als eindgebruikers.
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Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Betekent dat de situatie een risico vormt dat, als dit niet wordt 
vermeden, ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. 

RISICO

Betekent dat de situatie een risico vormt dat, als dit niet wordt 
vermeden, licht lichamelijk letsel en materiële schade kan ver-
oorzaken. 

Naast deze waarschuwingen gelden er ook voorzorgsmaatre-
gelen die worden aangeduid met ”BELANGRIJK” en ”LET OP”. 
Deze worden gevolgd door een tekst die aangeeft waarop u 
moet letten. 

BELANGRIJK: wordt aangegeven om de lezer te informeren 
over speciale maatregelen die moeten genomen om scha-
de aan de droogkast te voorkomen.

LET OP: wordt aangegeven om de lezer te informeren over 
zaken die belangrijk worden geacht, maar die niet tot letsel 
of schade aan de droogkast kunnen leiden.

In deze handleiding staan steeds waarschuwingsteksten in 
een kader (”WAARSCHUWING” en ”RISICO”). In deze kaders 
worden de voorzorgsmaatregelen aangegeven die door zowel 
gebruikers, onderhoudspersoneel als installateurs moeten wor-
den genomen. 

1. Lees de instructies voordat u de droogkast in gebruik 
neemt. 

2. Volg de instructies in de installatiehandleiding voor een 
juiste aarding op. 

3. Droog nooit textiel dat is gewassen, ondergedompeld of 
blootgesteld aan brandgevaarlijke (vloei)stoffen.

4. Plaats nooit brandgevaarlijke of explosieve stoffen in de 
droogkast.

5. De droogkast is geen speelgoed. Houd toezicht op kinde-
ren die in de buurt komen.

6. Sluit de droogkast nooit aan met behulp van een verleng-
snoer e.d. Daarmee zou het risico van schokken en/of 
brand toenemen. 

7. Gebruik de droogkast alleen voor het beoogde doel: het 
drogen van kleding.

8. Schakel voorafgaand aan onderhoud altijd de netstroom 
uit. Laat uitsluitend erkende onderhoudstechnici onder-
houd aan de droogkast uitvoeren.

9. Volg altijd de installatievoorschriften op. Elektrische aan-
sluitingen moeten worden uitgevoerd door bevoegd per-
soneel.

10. Houd een oogje op de droogkast! Als de kast wordt bloot-
gesteld aan geweld, bestaat het risico dat sommige veilig-
heidsfuncties niet langer werken. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde onderhoudspartner als u twijfels hebt over 
de staat van de machine.

11. Als het elektriciteitssnoer is beschadigd, moet dit onmid-
dellijk worden vervangen door iemand die bevoegd is op 
het gebied van elektriciteit. 

12. Tijdens gebruik moeten de deuren van de droogkast al-
tijd gesloten zijn. Probeer niet het sluitmechanisme van 
de deur te omzeilen. Dat kan tot lichamelijk letsel leiden. 
Als de droogkast niet tot stilstand komt wanneer de deur 
tijdens de droogfase wordt geopend, moet er een onder-
houdstechnicus worden ingeschakeld. Gebruik de droog-
kast niet als deze kan draaien met een geopende deur.

13. Zorg dat het gebied rondom de afvoerleiding stofvrij en 
schoon is. 

14. Voor een optimaal droogresultaat: Volg altijd de wastips 
van de kledingfabrikant op.

15. Gebruik de droogkast nooit als er een paneel is bescha-
digd of verwijderd.

16. Gebruik de droogkast nooit als er delen op of in de kast 
zijn beschadigd. 

17. Probeer nooit veiligheidsfuncties te omzeilen of uit te scha-
kelen.

18. Als het product niet volgens de voorschriften van de fa-
brikant wordt gemonteerd, bestaat het risico dat de kast 
lichamelijk letsel en materiële schade kan veroorzaken. 

WAARSCHUWING
Om het risico van brand, elektrische schokken, lichamelijk let-
sel of overlijden bij het gebruik van de droogkast tot een mini-
mum te beperken, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen 
worden genomen.
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Afmetingen

Specificaties 
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Capaciteit, aantal brandweerpakken 6

Max. afgevoerde lucht, m³/u 600

Elementvermogen, kW 12,0

Totaal vermogen, kW 12,45

Membraanpakken Gewatteerde pakken

Droogcapaciteit, g/min * 55 46

Droogtijd, min. * 166 65

Energieverbruik, kWh 19,6 6,8

Artikelnr. 131035

* Betreft brandweerpakken van 20 kg (droog gewicht), gewassen en gecentrifugeerd 
tot 50% restvocht voor membraan en tot 15% voor watten. Gedroogd tot 4% restvocht.

Technische informatie
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1

Gereedschap 

Om uw FC 20 eenvoudig te kunnen installeren, hebt u het volgen-
de gereedschap nodig:

•	 Elektrische schroefboormachine
•	 Moersleutel
•	 Inbussleutel 3 en 5 mm
•	 Waterpas
•	 Torx-bit nr. 25

4x

Montagevoorschriften
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26 Kabels aansluiten 

Vochtsensor
(HUMIDITY) Programmakaart

Temperatuursensor
(NTC1)

Relaiskaart
(X11)

Deurschakelaar
(DOOR)

Lampen (LIGHT)

Relaiskaart

27
2x
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Stap 3: Sluit de droogkast aan op het 

ventilatiekanaal
Zie voor uitvoeriger instructies het hoofdstuk: Eisen aan de 
ventilatie, pag. 19.

•	 Gebruik geen ventilatieleidingen van kunststof of folie.
•	 Plaats de droogkast zo dat het ventilatiekanaal zo kort mo-

gelijk is. 
•	 Reinig het ventilatiekanaal altijd wanneer er een nieuwe 

droogkast wordt geïnstalleerd. 
•	 Gebruik een stijve of buigzame metalen leiding van 160 mm 

voor de afvoeraansluiting.
•	 Als u vaste leidingen gebruikt, zorg er dan voor dat het ”man-

netje” van elke sectie de luchtrichting volgt.
•	 Gebruik een zo recht mogelijke constructie.
•	 Isoleer altijd leidingen die door onverwarmde vertrekken lo-

pen. Door condens kunnen stof en vuil in de leidingen blijven 
steken.

Stap 2: Veranker de droogkast aan de 
muur
Gebruik de meegeleverde hoekijzers. De schroeven waarmee 
de kast tijdens transport aan een pallet is verankerd, kunnen 
worden hergebruikt bij het zekeren tegen kantelen. De bevesti-
gingspunten zitten aan de bovenkant van de kast (zie de afbeel-
ding). De hoeken kunnen in de diepte worden verschoven om 
verschillende afstanden tot de muur te creëren.

LET OP: Controleer of de kast nog steeds horizontaal staat 
en let op dat deze niet wiebelt. 

Stap 1: Zet de droogkast op zijn plaats
Laat aan de zijkanten en vóór de kast voldoende ruimte, zodat 
de deuren ongehinderd kunnen worden geopend.

De poten van de droogkast kunnen van binnenuit met behulp 
van een inbussleutel worden versteld. Alle poten moeten ste-
vig op de vloer staan en het gewicht moet evenredig worden 
verdeeld. Pas op dat de droogkast niet wiebelt. Gebruik een 
waterpas en controleer of de kast recht staat, zowel horizontaal 
als verticaal. 

LET OP: Wij adviseren het product te installeren op een de-
gelijke, effen vloer.

Stap 4: Sluit de droogkast aan op de 

hoofdschakelaar
LET OP: Alleen een erkend elektricien mag de elektrische 
aansluiting van de droogkast verzorgen. 

De droogkast is bij aflevering voorbereid voor 400V, 3~N, 
50Hz.

Installatiehandleiding

Waarschuwing
Plaats de kast nooit zo dat hij rechtstreeks contact heeft met 
houten materialen. Gebruik de meegeleverde afstandsstukken 
en houd een minimumafstand van 30 mm aan tussen de rug-
plaat van de kast en houten wanden.

LET OP: Als de droogkast niet volgens onze aanbevelingen 
wordt aangesloten op de ventilatie, verliest de garantie zijn 
geldigheid.

WAARSCHUWING

Om het risico van brand en schokken weg te nemen MOET de 
droogkast worden aangesloten volgens de kleurcodes op de 
kabels. 

De koper is verplicht om de aansluiting van de droogkast altijd 
te laten uitvoeren door een bevoegd elektricien.

WAARSCHUWING

Om lichamelijk letsel te voorkomen moet de droogkast altijd 
permanent worden aangesloten via een alpolige hoofdscha-
kelaar. De droogkast moet altijd worden geaard!

Zorg er ook voor dat de aansluitkabel trekontlast is. Anders 
bestaat het risico dat de kast stroomvoerend wordt!

Stap 5: Controleer of de verwarmings-
schakelaar aanslaat
Sluit de deuren en start de droogkast op een programma met
warmte. Na ca. 3 seconden hoort u een klik wanneer de verwar-
mingsschakelaar aanslaat. Wacht een paar minuten en contro-
leer of de uitblaasleiding warm wordt.

Als de uitblaasleiding niet warm wordt, gaat u terug naar stap 4 
en controleert u in eerste instantie of de elektrische aansluiting 
juist is uitgevoerd.
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Het ventilatiekanaal - materiaalkeuze
Ventilatiekanaal, leidingen, koppelingen enz. worden niet met 
de droogkast meegeleverd. 

De ventilatieleidingen moeten een diameter hebben van ten 
minste 160 mm en mogen aan de binnenkant geen groeven en 
dergelijke hebben.
 
Voor optimale prestaties adviseren wij een ventilatiesysteem 
aan te leggen met vaste metalen leidingen. Maar u kunt ook 
flexibele afvoerleidingen gebruiken die bestemd zijn voor een 
droogkast. 

LET OP: Gebruik nooit flexibele leidingen door wanden of in 
andere afgedekte ruimten.

LET OP: Schroef of niet het ventilatiekanaal niet zodanig 
aan elkaar, dat de schroeven/nieten aan de binnenkant van 
de leiding uitsteken. Er zal zich daar stof ophopen, waar-
door de prestaties van de droogkast zullen verslechteren. 

Het ventilatiekanaal moet altijd worden gescheiden van de ver-
dere ventilatie in huis. 

WAARSCHUWING
Een droogkast produceert brandgevaarlijk stof. Om het gevaar 
voor brand tot een minimum te reduceren moet de afvoer van 
de droogkast worden aangesloten op een ventilatiekanaal dat 
de lucht naar buiten blaast.

Leid de afgevoerde lucht nooit naar een vertrek of omgeving 
waar kans op ontsteking bestaat. 

Gebruik geen ventilatieleidingen van kunststof of brandge-
vaarlijk materiaal.

Eisen aan de installatie 

Eisen aan toevoerlucht
Voor een juiste werking van de droogkast is het ontzettend be-
langrijk dat er voldoende luchtaanvoer naar het vertrek is. Er 
moet minimaal 400 m³ lucht per uur worden aangevoerd.

Als de droogkast in een vertrek wordt geplaatst waar onvol-
doende lucht wordt aangevoerd, adviseren wij een luchtmixer 
te installeren. Neem contact op met PODAB voor meer infor-
matie.

Het ventilatiekanaal - vormgeving
BELANGRIJK: Houd de ventilatiekanalen altijd zo kort mo-
gelijk.

LET OP: Indien een droogkast wordt aangesloten op een 
oud ventilatiekanaal, moet dit kanaal grondig worden 
schoongemaakt. 

Voor een juiste werking van de droogkast moet de luchtstroom 
door de kast groot genoeg zijn. De per uur afgevoerde hoe-
veelheid lucht hangt af van de hoogte van de stroomweerstand 
(drukval) in het ventilatiekanaal.

Het materiaal, de vormgeving en de lengte van het ventilatie-
kanaal hebben grote invloed op de luchtstroom. Voor optimale 
prestaties moet de drukval zo klein mogelijk zijn.

Wanneer de lucht door het ventilatiekanaal wordt gevoerd, 
staat deze voortdurend bloot aan een weerstand van wisselen-
de grootte. In zijn algemeenheid geldt dat:

•	 een leiding met gladde binnenwanden
•	 een leiding met een grote diameter
•	 een korte leiding
•	 een gering aantal bochten
•	 weinig rechte hoeken

voor een geringe drukval zorgen.
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Afgevoerde hoeveelheid lucht en drukval
Voor een optimale werking van de FC 20 moet het ventilatieka-
naal zo worden vormgegeven dat de stroom vanuit de kast ca. 
300 m³/u bedraagt. Bij aansluiting op een bestaand kanaalsys-
teem kan de kast met het oog op een optimale stroom worden 
geijkt.

Om deze stroom te realiseren mag de drukval in het kanaal niet 
groter zijn dan 210 Pa. Bij een luchtstroom van 300 m³/u en een 
leidingdiameter van 160 mm komt deze drukval overeen met 
een recht, glad ventilatiekanaal van 140 m.

Berekening van de drukval

De tegendruk in het ventilatiekanaal kan worden gemeten met 
behulp van een drukmeter. Het meetpunt moet bij de afvoer-
aansluiting van de kast worden geplaatst.

Om de drukval te schatten zonder meetapparatuur kan onder-
staande tabel worden gebruikt. De volgende werkprocedure 
wordt aanbevolen:

•	 Stel de ingaande onderdelen van het ventilatiekanaal in de 
luchtstroomrichting vast

•	 Lees de deeldrukval voor elk onderdeel af in de tabel
•	 Bereken de totale drukval door de deeldrukvallen op te tellen

De tabel toont de meest voorkomende onderdelen van een 
ventilatiesysteem. De gegevens in de tabel moeten worden 
gezien als de waarden bij benadering. Neem voor uitvoeriger 
informatie contact op met de fabrikant van de onderdelen van 
het betreffende systeem. Let op! De waarden gelden voor een 
luchtstroom van 300 m³/u.

r

Ø

Ø

r

Ø

Ø

r

Ø

Ø

Onderdeel Deeldrukval

Rond kanaal ø, mm Pa/m

125 4,5

160 1,5

Leidingbocht 90º ø, mm r, mm Pa/bocht

125 125 10

160 160 4

Afname Overgang, mm Pa/afname

125 tot 160 4

160 tot 125 17

Voorbeeld: Een 10 m lang kanaal van 160 mm met 3 leidingbochten resulteert in een 
drukval van bij benadering (10 x 1,5) + (3 x 4) = 27 Pa.

De uitgaande stroom verminderen

De functie en de automatisering van de kast zijn geoptimali-
seerd voor de aanbevolen uitgaande stroom van 300 m³/u. Als 
de ventilatie dusdanig is vormgegeven dat de afgevoerde hoe-
veelheid lucht hoger is dan 300 m³/u, kan de afvoer worden 
gesmoord met behulp van een klep. De kast wordt zonder klep 
geleverd, maar deze is inbegrepen in de vormgeving van de 
ventilatie in de gevallen waarin dat nodig is. Neem contact op 
met een erkend ventilatiebedrijf voor hulp.
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Vul de droogkast

Probeer voor een optimaal droogresultaat zoveel mogelijk tex-
tiel van hetzelfde soort te drogen. Verdeel de brandweerpakken 
over de hangers in de kast. Verwijder hangers die niet worden 
gebruikt.

Sluit de deuren

De droogkast kan pas worden gestart als de deuren zijn ge-
sloten. 

Het toetsenbord

1. Display
2. Programmakeuze*

3. Tijd verlengen
4. Starten en stoppen

* Voor snelinvoer van programma´s tijdens het drogen.

Een programma kiezen

Wissel van programma door op de P-knop (knop 2) te drukken. 
Het symbool voor het gekozen programma wordt gemarkeerd 
en de programmanaam verschijnt op het scherm. Lees hieron-
der meer over de diverse programma's.

Een programma starten

Druk op de start- en stopknop (knop 4) om de droogkast te 
starten.

Een programma pauzeren
Open de deuren om een lopend programma tijdelijk te onder-
breken. Sluit de deuren en druk op de startknop om de kast 
weer te starten.

Gebruiksaanwijzing

Een programma afbreken

Om een lopend programma af te breken, drukt u op de start- en 
stopknop (knop 4).

Afkoelen
Alle programma's hebben een afkoelfase van 15 min. Deze tijd 
is 
inbegrepen in de gekozen droogtijd voor een tijdgestuurd pro-
gramma. Tijdens het afkoelen wordt de kleding gereconditio-
neerd en de droogkast koelt af. Een lopend droogprogramma 
kan met behulp van de programmakeuzeknop (knop 2) vooruit 
worden gezet naar afkoelen.

Stand-by
Als er geen knop is ingedrukt of als het luik niet binnen 4 minu-
ten is geopend of gesloten, gaat het display uit. Ook de led en 
het lampje in de kast doven als het luik open is. 

Automatische programma's
De droogkast FC 20 is uitgerust met de functie HTS – Humidity 
Tracking System. Deze functie wordt geactiveerd in de stand 
Automatisch programma. De droogtijd wordt afgestemd op het 
betreffende drooggoed en wordt gestuurd via een vochtsensor. 

Automatisch programma kiezen

De FC 20 heeft drie automatische programma's:

 

  MEMBRAANPAKKEN

Voor brandweerpakken met membraanlaag. Reactiveren van 
impregnering nadat de pakken gedroogd zijn.

 GEWATTEERDE PAKKEN

Voor brandweerpakken met watten. Reactiveren van  impreg-
nering nadat de pakken gedroogd zijn.

 OVERIG

Voor het drogen van bijv. werkoveralls, kazernekleding en trai-
ningskleding. 

Reactivering van impregnering
De programma's Membraanpakken en Gewatteerde pakken 
hebben een unieke functie. Aan het eind van het droogproces  
schakelt de kast over op een reactiveringsstand. De afvoer van 
lucht stopt gedurende 30 minuten en de temperatuur in de kast 
wordt gemaximeerd. Dit proces zorgt ervoor dat de impregnering 
van de brandweerpakken hardt.RISICO

Als een programma wordt onderbroken zonder dat het afkoe-
len is voltooid, kan het plafond van de kast zeer heet zijn. 

3

4

2

1
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Zelf de droogtijd kiezen
 

   TIJDGESTUURD

Voor wie de droogtijd zelf wil kiezen, is de droogkast uitgerust 
met een tijdgestuurd programma. 

De tijd instellen

De droogtijd is vooraf ingesteld op 0:15 u en wordt met de plus-
knop (knop 3) in stappen van 5 min. verlengd. De tijd kan tot 
max. 5:00 u worden verlengd. De droogtijd kan ook na de start 
van het programma worden verlengd.
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De droogkast onderhouden 
Gebruik alleen een vochtige doek met een milde zeep wanneer 
u de kast schoonmaakt.

Gebruik nooit oplosmiddelen om het display schoon te maken.

Het ventilatiesysteem
Neem de ventilatieleiding van de droogkast jaarlijks los en 
maak zo nodig schoon rondom de afvoerleiding. 

BELANGRIJK: Schakel altijd de stroom uit voorafgaand aan 

werkzaamheden aan de machine. 

Inspecteer regelmatig het hele ventilatiekanaal. Vergeet daarbij 
niet het buitenmuurrooster, waar makkelijk bladeren en andere 
rommel kunnen blijven steken.

Wij adviseren u eens per jaar de serviceluiken los te nemen en 
te stofzuigen rondom ventilatoren en element.

Houd uw droogkast efficiënt en energie-
zuinig.
•	 Zorg dat het ventilatiekanaal zo kort en zo recht mogelijk is.
•	 Laad de droogkast niet te zwaar. 
•	 Probeer zoveel mogelijk hetzelfde type textiel te drogen. 

Onderhoud
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