Intelligent
fjärrkontroll för din
eldstad
- i kombination med en
exodraft rökgasfläkt

Nyttan av att använda xzense
FULLSTÄNDIG KONTROLL
xzense ger dig full kontroll över din eldstad och hjälper dig
att uppnå en trevlig brasa och ett optimal drag i skorstenen,
oavsett yttre väderfaktorer.
LÄTT ATT TÄNDA OCH LÄGGA TILL VEDEN
Xzense och rökgasfläkten i kombination gör upptändningen
och åter tändning vid vedpåfyllnad till en enkel match.
MINDRE RÖKUTSLÄPP
Xzense hjälper dig att minska mängden rök och andra
oönskade partiklar som kommer in i ditt rum från eldstaden.
Upp till ca80% minskning av partiklar inomhus.
BÄTTRE & RENARE FÖRBRÄNNING
Genom att använda Xzense, uppnår du en bättre och renare
förbränning genom att lufttillförseln till eldstaden är
säkerställd. 20% minskning av partiklar utomhus.
SNABBARE UPPVÄRMNING
På grund av den förbättrade förbränningen kommer både din
eldstad och rummet värmas upp snabbare.

Den kompletta lösningen:

exodraft Rökgasfläkt
(model RS-009 shown)

Kraftenhet
Dekkplate
Xzense
Isolationsplate

Motfläns
(kun til stålskorsten)
Stål- eller murpipe

Vibrasjonsdemper

“

Med Xzense är det otroligt
lätt att tända upp i din
eldstad och vid nytt
vedinlägg

Xzense – är lösningen
Med en xzense kontroll (i samband med en exodraft skorstenens fläktsystem) få du full kontroll
över din eldstad och maximal komfort.

xzense.com

Inget mer krångel när du tänder och återfyller
med mer ved i din eldstad. Med en knapptryckning, antingen på xzense eller på din telefon
(via xzense-appen) får du en perfekt “brasa” i din
eldstad. Detta är oavsett yttertemperatur, lufttryck,
vindhastighet, vindriktning och annat väder och
säsongsbetonade faktorer som påverkar skorstenens draget och din eldstad.
Ytterligare fördelar är mindre rökutsläpp, bättre
och förbränning, mer effektiv bränsleekonomi och
snabbare uppvärmning. Med andra ord, xzense är
meningsfullt.

Micro-USB för laddning

86 mm (Bredd)

Titta på vår snubbguide-video

xzense.com/video

Fakta om xzense
OPTIMERAD TRÅDLÖS RÄCKVIDD (18+ METER*)
för att uppnå en bra trådlös anslutning som ibland kan vara
en utmaning i moderna byggnader. Vi har optimerat den
trådlösa styrningen för xzense så att signalen bättre kan
tränga genom betongväggar och andra linande hinder.
*avhengig av hinder

KAPACITIV PEKSKÄRM
Kapacitiv pekskärn trots sin lilla storlek:
Xzense är utrustad med en 2.83-tums
pekskärm med 320 x 240 pixel upplösning
KOMPATIBEL MED DIN ELSTAD
xzense kan användas till alla
eldstadäder.

Gecko
868 Mhz

LÅNG BATTERITID
På en full laddning, kan xzense klara upp
till två månader vid normal användning.
Li-po batteri som laddas via en vanlig usbladdare med micro usb-anslutning.
Användning är möjlig samtidigt
som den laddas

eXotelligence
Självlärande funktion som hjälper dig att anpassa
draget till olika väder- och temperaturförhållanden
samtidigt som partikelutsläppet minskas
Exotelligence är det intelligenta operativsystemet som
lagrar data från tidigare tändningar och hjälper dig att
skapa bästa möjliga skorstensdrag genom att automatiskt justera skorstensfläktens hastighet baserat på
väder och temperatur. De intelligenta, systemanpassningarna bidrar också till att ytterligare minska partikelutsläppen med upp till 20%.

“
Anslut telefonen till xzense via
bluetooth och använda den
särskilda xzense app för ios eller
android för att styra din eldstad.

Det brukade vara svårt att
få drag i skorstenen och
få elden att tända; nu ska
vi bara trycka på en knapp
på xzense.

On/Off

I kombination med en exodraft skorstensfläkt,
förser Xzense:
Fullständig kontroll över din eldstad
Lättare tändning och återfyllnad av ved i din eldstad
Mindre rök i rummet
Bättre förbränning
Snabbare uppvärmning

Skanna qr-koden nedan för att titta på
demonstrationsvideo:

Hitta exodraft
på Facebook.
Läsa mer på:

www.xzense.com

